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PRAEFATIO 

Ipse Michael horum commentariorum p. 149,1 ss. hoe ordine scholas 

suas Aristotelicas enumerat: 

Περὶ ζῴων μορίων χαὶ πορείας 

Περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως ̓) 

Περὶ ζῴων χινήσεως 

Περὶ ζῴων γενέσεως 

Περὶ μαχροβιότητος χαὶ βραχυβιότητος 

χαὶ σὺν τούτοις τὰ περὶ γήρως χαὶ νεότητος ᾽). 

qua in enumeratione temporum ordinem, quo edita sunt scripta, secutus 

esse videtur. certe huic ordini cetera temporum vestigia, quae percurrens 

Michaelis scholas inveni — alia additurum esse, qui accuratius omnes 

Michaelis libros investigaverit, verisimile est — non repugnant.  scholia 

enim Περὶ ζῴων πορείας respicit in scholiis Περὶ ζῴων γενέσεως (Comm. XIV 3 

p. 55,9. 10 Hayduck) et in huius voluminis p. 103,6, respicere videtur etiam 

in scholiis Περὶ ζῴων χινήσεως fol. 149752 Ald. — tum recte in illa enu- 

meratione commentariis Περὶ μνήμης succedere scholas {Περὶ ζῴων χινήσεως 

testimonio, quod infra posui, comprobari videtur®), et eundem ordinem 

innuere videtur verbis quae p. 50,32 leguntur ὡς δείξει ἐν τῷ [Περὶ ζῴων 

χινήσεως. 

1) Hoe titulo Michaelem hice complecti etiam libros v ev pt (Bonitzii sigla hie οἱ 

infra pono) efficitur ex p. 1,15 τὸ Lepi μνήνης καὶ ὕπνου et e Comm. Περὶ ζῴων κινήσεως 

fol. 149630. 31 Ald. εἰχότως μετὰ τὸ Περὶ μνήμης τάττεται τὸ [Περὶ ζῴων χινήσεως, ef. 

Zeller 11 2 p. 95, Baumstark, Arist. bei den Syrern I p. 77. 

3) Contineri hoe titulo etiam librum av apparet ex huius voluminis p. 51,10 λέγει 

δὲ Ilept ἀναπνοῆς ἐν τῷ ΠΕερὶ ζωῆς καὶ ϑανάτου (ef. p. 122,24. 25) et e serie argumentorum, 

quam p. 99 explicat. 
3) Ob eam causam praetuli lectionem libri C ceteris libris qui tradunt primum [lepi 

ζῴων γενέσεως, tum [Περὶ ζῴων κινήσεως. accedit quod p. 100,11, ubi eundem ordinem 

invenimus, libri C lectio confirmari videtur. de Parvorum Naturalium in duas partes 

divisione interiectis scriptis zoologicis cf. Baumstark p. 74, Littig, Andronikos von Rhodos 

I Munchen 1890 p. 28 ss. 



VI PRAEFATIO 

Ex horum scriptorum*) numero hoc yvolumine edidimus ea quae ad 

Parva naturalia quae dicuntur pertinent.. exstiterintne alia ante Michaelis 

operam in haec scripta commentaria, quamquam veri dissimile non videtur, 

memoriae non traditur’). quos igitur fontes adierit Michael ignoramus, 

nisi quod ipse interdum magistri sui sententias laudat®*). 

Quamquam postremus editor Parvorum Naturalium Biehlius prioris 

codicum Aristotelicorum classis fidei atque auctoritati plane se addixit, 

tamen constat, si quis genuinum textum restituere volet, ei eclectica ratione 

utendum neque temere alterius ordinis auctoritatem spernendam 6886 ἦ). 

iam ad archetypum huius classis recuperandum aliquid valet Michaelis, 

Sophoniae, etiam Georgii Pachymeris auctoritas*). qui omnes huius classis 

textum fere sequuntur. fide autem carent, quas in apparatu Biehlius posuit 

Michaelis lectiones. eadem enim ratione atque in Alexandro adhibendo 

1) Ut plenam nanciscamur notitiam Michaelis commentariorum, adhibenda quoque 

sunt quae ipse p. 149,15 de commentariis in Metaphysica Z—N (pro ζῆτα apud Michaelem 

scribebat ε΄ V. Rose, De Aristotelis librorum ordine p. 147) compositis testatur; quae com- 

memorat etiam Anecdoton Hierosolymitanum (Comm. III 1 p. XVilI, 15), et libros E 

usque ad N sub Alexandri nomine servatos Michaelis esse erant qui censerent et fateor 

mirum sententiarum et locutionum cum Michaele consensum mihi animadversione dignum 

videri (cf. Comm. I p. 451,85 cum huius vol. p. 62,1). — ibidem librum Περὶ χρωμάτων 

se explicaturum esse pollicetur. porro adhibenda sunt De scholiis in Dialecticam et 

Rhetoricam (cf. Anecd. Hier.) et in Physica testimonia Michaelis in comm. in Soph. EL, 

collecta Comm. II 3 p. 233; bhaec enim in Soph. El. commentaria Michaelis esse etiam eis 

quae ad huius vol. p. 82,38 adnotavi comprobari videtur. studia in commentario Περὶ Ψυχῆς 

(de quo cf. Comm. XIV ὃ p. IV) posita innuere videtur Michael huius vol. p. 85,10. 

*) Exstitisse Alexandri in baec secripta commentarium inde non concludam, quod 

repetuntur a Michaele locutiones quaedam, quae Alexandro in deliciis sunt. quae locu- 

tiones e lectione aliorum Alexandri commentariorum Michaelis memoriae facile inhaesisse 

possunt. data occasione Alexandri in librum De sensu sententias adhibet, cf. adnota- 

tiones ad p. 1,5 48,2 (33,3 et p. XII). fortasse et hic et in Metaphysicis, postquam 

Alexandri commentaria inde a libro E perierunt ab Averroe lectitata, Alexandri operam 

continuare sibi proposuit. 

3) Cf. Indicem nominum s. Michael. — iam Leo Allatius in Diatriba De Psellis 

(Migne, Patr. Graeca tom. CXXII 2 p. 498) coniecit a Psello pendere Michaelem et recte 

utriusque in multis consensum agnovit. occurrit etiam apud Psellum ὁ πρῶτος νοῦς 

(p. 702 Ass. Migne), ef. carmen ab Ephesio p. 24,27 allatum et Comm. V 6 p. 1X". porro 

comparanda sunt quae leguntur apud Psellum p. 702C de divinae mentis actione (cf. 

Mich. p. 77,23), p. 740 de somniis, p. 833 de litterarum interitu (cf. Mich. p. 142,7 ss.). 

maxima autem similitudo inter Michaelem et Pselli quae feruntur excerpta De anima 

intercedit: ef. e. gr. Psellum p. 1032 Mich. p. 10,22 ss., Psell. p. 1042 D Mich. p. 89,16, 

Psell. p. 1068 B Mich. p. 61,22. 28. sed cave temere hine quicquam concludas. nam cum 

Pselli nomen dubitationibus obnoxium est, tum omnia illa excerpta e Philopono fluxerunt 

(cf. Comm. XV p. VIL XIVss.). Philoponum igitur, non Psellum, si modo omnino 

Psellus est, Michael adisse potest. 

*) cf. quae disputavi Festschrift Theodor Gomperz dargebracht, Wien 1902, p. 173ss. 

5) ef. Littig, Die «ριλοσοφία des Georyios Pachymeres, Miinchen 1891, p. 97. 



PRAEFATIO VII 

usus') temere Aldinae lemmata pro genuinis habet, ipsius Michaelis verba 

non satis curat. 

Librorum duo genera distinguenda sunt. prioris duos testes adhibuimus: 

Parisinus 1925 bomb. saec. XIV continet Michaelis scholas in libros 

1. Zr 2. px (fol. 14°—18) 3. € (fol. 18—34) 4. Zx 5. Zy (cf. Comm. XIV 3 

Ρ. IV) 6. uv (fol. 124—149") 7. Zp 8. αἱ (Alexandri comm. cf. Comm. HI 1 

p. X. XI, vol. XIV 3 p. IV). contulit C. Kalbfleisch, nunc professor 

Rostochiensis. 

Cum hoe libro artissima familiaritate coniunctus est codex in Aldina 

expressus, quamquam sua propria habet et vitia et bona. 

Ex ingenti numero alterius classis codicum, quos Academia Berolinensis 

examinandos curavit, tres potissimum digni visi sunt, quorum lectionibus 

in apparatu positis imago satis fidelis archetypi huius ordinis recuperaretur: 

VatTIcAnus COLUMNENSIS graecus 2199 membr. saec. XII continet scripta, 

ut numeris utar, quibus supra ordinem libri S descripsi, 6. 4. 2. 3. contulit 

E. Pfuhl. 

Parisinus 1923 chart. saec. XIV continet hance seriem librorum 7. 1. 

Ὁ. 4. 2. 5. 5. desinit p. 127,19. contulit C. Kalbfleisch. 

Paristnus 1921 bomb. saec. XIV exhibet Alexandri in librum De sensu 

commentarii partem (cf. Comm. III 1 p. VIL IX), Aristotelis Historiam 

animalium, tum Michaelis libros 7. 1°), deinde Sophoniae De anima para- 

phrasim, denique nr.8 et Michaelis libellos 6.4. 2. 3. 5. desinit ut R p.127,19°), 

sed e postrema parte libri inde-a p. 148,4 nonnulla excerpsit. ceterum 

οἵ. Comm. X1V 3 p. IV, vol. XXIII 1 p. VU. fundamentum quasi codicis 

efficit Aristotelicus textus; in margine adiecta sunt Michalis commentaria, 

quibus in extremo margine alius generis scholia circumdata sunt. contulit 

C. Kalbfleisch. 

Affinitas codicum CRP vel inde apparet, quod, quamquam alius alia 

scripta vel ex amplissima archetypi collectione vel ascito alio libro recepit, 

tamen idem est eorum scriptorum, quae communia habent, ordo; hoc unum 

inter R et P interest, quod inverterunt ordinem librorum ὃ. 3. C autem 

saepius ab RP*) discedens vel cum Sa consentit vel propria habet et bona et vitia. 

1) ef. Festschrift p. 182. 183. 

*) Post 1 insertum est fol. 105y—106 exordium scholarum libri pv, quae infra 

omnes exhibet, usque ad p. 5,10 Agovtos. textus huius fragmenti persimilis est ei qui 

in eodem libro infra traditur. 

*) Collationis signa non recte interpretatus ad p. 127,20 dixi librum P in versu 

inferiore post R desinere. 

*) Horum arta cognatio etiam eo probatur, quod uterque in fine mutilus est, con- 

firmatur eis quae Hayduck Comm. XIV 3 p. IV iudicavit. 

P 



ὙΠῚ PRAEFATIO 

Soph. Denique alteri ordini adnumerandus est Michaelis liber, quem Sophonias 

paraphrasta adhibuit, congruens magis cum RP quam cum C (cf. Comm. 

¥ 6p: VID: ' 

Classium ea ratio est, ut prior plus valeat, altera, quamquam ipsa 

quoque non raro genuinas lectiones servavit, fere priori cedat. res igitur 

orthographicas ex auctoritate optimi libri S pendere voluimus. 

Editio princeps et quae sola adhuc exstabat Aldina prodiit ἃ. MDXXVII. 

titulum eius v. Comm. II] 1 p. XI. textus eius, si excipias typothetae 

vitia et quae interdum editor minus feliciter coniectura novasse videtur, 

haud ita malus est, cum e libro melioris ordinis expressus sit. lemmata 

autem Aristotelica e volgaribus editionibus interpolata et ampliata sunt. 

Kiliae mense Iulio ἃ. MCMIIL. 

PauLus WENDLAND. 



SUPPLEMENTA 

I LIBRORUM CARPTIM COLLATORUM SPECIMINA 

Ad priorem classem pertinent etiam: 

Marcranus 237 bomb. saec. XIV continet secundum numeros p. VII 
positos libellos 1. 3. 2. 4. 6. 5. 

Marcianus 238 membr. saec. XV eius gemellus, fortasse ex eo descriptus. 
uterque has lectiones habet: 

γ. 124,15 ἑχάστη | 
zat εὖ || ῃ. 125,2 γάρ || 3 ὁμοίως 

unde apparet, quod aliorum locorum comparatione comprobatur, utrum- 

que librum artissime cohaerere cum S, a quo per has lineas nusquam 
discedunt, Aldinam ex neutro eorum fluxisse. 

Parisinus 2066 chart. saec. XV continet scripta 5. 1. 4. 2. 3. 6 
p. 127,10—37 consentit cum nostro textu, nisi quod 15 tod ἐσχάτου cum a omittit 

20 tédpa (item 22) || 21 τέϑρον || τοῦ σχοινίου || 23 τέϑρον || 25 

p- 128,9 τούτων cum a || 18 posuit ut α || 32 δι’ ἣν cum a || 

unde qui apparatum contulerit, intelleget, hunc Parisinum, cum saepius 
differat a S, per totos hos versus concinere cum a. cf. Comm. XIV 3 p. V. 

Parisinus 1922 chart. saec. XVI ad familiam Sa pertinet. 
p- 1,10 δ᾽ ἐνέργεια || 13 τῆς αἰσϑητιχῆς Ψυχῆς ἣ cum Sa || 14 τῷ] τὸ (sic etiam R) || 

15 τάττει om. spatio 6 litt. relicto |] 23 χαὶ om. || p. 2,2 ὡρείτη cum S || 4 μὲν om. 

cum SRP || 5 περὶ om. || 8 τὸ om. (Ὁ) cum a || 10 add. ἐν cum 5. || 16 ἡ μνήμη] 
ἐμνήσϑη 

Estensis Murinensis 209 (III G 5) chart. saec. XVI Parisini modo 

commemorati gemellus est, ut eiusdem partis collatio docet, in qua repe- 
tuntur etiam propria illius vitia, p. 1,10 δ᾽ ἐνέργεια, 1,14 τὸ 

1,23 xat om. 

Alterius classis codices (cf. Comm. HI 1 p. X) hi cum P potissimum 
cognati sunt: 

1. Parisinus 1882 membr. saec. XV continet scholia in libros uy, », 
ut, Zx, ux, € eodem ordine qui exstat in P. ad alteram classem_pertinet, 

fere congruit cum P, e quo fluxisse videtur. 

, 1,15 τάττει 

). 1,8 ἐστι χαλεῖν 12 αἰσϑητιχὸν 18 αἰσϑητιχοῦ. || 17 ἔσται 18 αἰσϑητιχόν || ᾿ ] f | ] Ι! 

21 tH πρώτω αἰσϑητικῶ || p. 2,1 δοχεῖ || ὁρείτη || 4 μνημονεύουσιν || μὲν om. || 5 ὅτι] 

|| 8 σώματι καὶ ψυχῇ || 9 ἐγρηγορεῖ || 11 καὶ τίσι καὶ πῶς ἐγγίνεται || 14 αἰσϑήσεων || 

18 ἑτέρα || 19. 21 ἐστὶν ἄνωϑεν || 20 ἔσται ἡμῖν || 26 αἴσϑησιν || 29 δόξειεν || p. 17,1. 2 



Xx SUPPLEMENTA 

ἀλλ᾽ ὡς--ἠσϑῆσϑαι om., quae verba versum faciunt in P || idem cadit in p, 22,32—23,2 

οὕτω-- -παϑόντα et in p. 22,13—15 ἥτις---᾿νήμη || p- 55,19 quae verba in margine add. 

P?, om. || p. 85,16 post γνωρίμους add. ἀλλήλων. P enim ad superiorem versum aberrans ll FE : ee ] 
addiderat ὑπὲρ ἀλλήλων, sed recte rursus delevit || postrema pars deest ut in RP 

2. Parismnus Suppl. graeci 340 chart. saec. XVI solum exhibet com- 
mentarium De memoria. maxime concinit cum Par. 1882 modo commemo- 

rato, fortasse ab eo pendet (cf. Comm. ΠΠ|1 p. X). quocum communia habet 

etiam vitia, quibus carent CRP, velut 
p. 1,17 ἔσται || 21 ἐν τῶ πρώτῳ αἰσϑητικῶ || p. 2,8 σώματι xat ψυχῆ || p. 17,1 

eadem verba om. ; 

3. BoNONIENSIS graecus 2305 chart. saec. XVI"), qui ante Michaelis 
scripta Alexandri commentarium in librum a exhibet, item artissime 
cohaeret cum Par. 1882, quocum et in lectionibus illis ad p. 1. 2 modo 
enotatis et alibi consentit. 

4. Vaticanus 271 chart. saec. XVI ipse quoque his codicibus adnume- 
randus est, quod docet specimen collationis p. 1,1—15, confirmant quae 
passim notata sunt e p. 124—127. accedit quod eodem loco atque RP 
desinit et quod eandem codicum cognationem etiam in Alexandri textu 
Comm. III 1 p. X agnovi. 

5. 6. Denique duo Estenses Mutinenses 180 (III F 2) chart. saec. XV 
et 210 CI G6) chart. saec. XVI hue pertinent, ut communio lectionum 

in prooemio obviarum docet; de his codibibus ef. vol. III 1 p. X. 
Contra cum R artius cohaerent: 

LAURENTIANUS 85,1, qui Oceanus dicitur, bomb. saec. XIV inde a fol. 661 
Michaelem exhibet. 

p- 1,5 ἑχάστου || ὃ ἐστι χαλεῖν || 11 αἰσϑήων (sic) || 12 αἰσϑητιχὸν || 13 αἰσϑητιχοῦ || 14 
τῷ] τὸ (ef. p. VII) || 17 αἰσϑητιχῶ || 18 atodytexdv || 21 αἰσϑητικῶν (sic) || p. 2,1 ὀρείτη 
cum R || 4 μὲν om. || 9 ἐγρηγορεῖ || 11 ἐγγίνεται || 18 ἑτέρα cum R || 20 ἔσται ἡμῖν || 
29 
ae τούτου || p. 3,1 αἰσϑητιχῶ || αἰσϑητικόν || 3 αἰσϑητικῷ || 5 εἰχὼν τῆς αὐτῆς || 7 διο- 

ρίξονται || 8 φαντασίαν τύπω ἐν || 9 τύπον τοῦτον || 11 prius αὐτόν] αὐτά |] alt. αὐτόν] 

αὐτήν || 13 τύπω || 14 ἐγγινομένην cum CP || 17 αἰσϑητόν] αἰσϑητικόν || δὲ (ante καὶ) 

om. || 18 χαλοῦσι αἴσϑησιν || 21 τὴν φαντασίαν || φανταστικὸν || τοιοῦτον || 21. 22 τῶν et 
αἰσϑήσεων || 22 καὶ om. || p. 6,24.25 πολλάχις---μνημονευτὰ bis habet cum R 

ex his lectionibus, si excipias, quae librarii neglegentia peccavit, 
pleraeque alterius classis codicum communes sunt, aliae — quod _aliis 

exemplis confirmari potest — Oceani cum R insignem consensum probant. 

BopLEIANuS misc. 129 chart. saec. XVI non minus arte cum R cohaeret. 
velut p. 78,1 ipse quoque habet singularem lectionem χαὶ πάντα σπᾶν. 
suspicio autem ab R pendere Bodleianum historia libri*) augeri videtur. 

erat enim olim Pelicieri, tum Nauloti, tum Collegii societatis Iesu Claro- 

montani. fol. 1 exstat: ἀνέγνωχε Ναυλὼτ τάδε 1573, fol. 245 Κλαύδιος 6 Nav- 
Ἁ 

λώτιος χοιλαδιεὺς ἀναλλωναῖος Claude Naulot du val Anallonois 1578. 

') ef. Studi Italiani di filol. classica ΠῚ p. 403. 

*) ef. G. Studemund et L. Cohn, Codices ea Bibl. Meermanniana Phillippict Graect 

nunc Berolinensis Berolini 1890 p. Ilss., de hoe ipso libro p. IX. 



SUPPLEMENTA ΧΙ 

Nomine tenus mihi innotuerunt 
OxoniENnsis CotLecit Novi 232 chart. saec. XV (cf. Comm. HI 1 p. VI). 

forsitan ex eis, quae Hayduck Comm. XIV 3 p. V observavit, liceat conicere 
eum ad priorem ordinem pertinere. 

CoisuintANus 166 bomb. saec. XIV continet Michaelis in ux, ζ, ἂν 

commentaria. cf. Comm. VII p. VI. 
Parisinus 1949 chart. saec. XVI. 
MonacensEs 151 membr. saec. XV et 91 chart. saec. XVI (cf. Comm. 

Ill 1 p. X). uterque liber p. 127,19 ibidem atque RP desinit. 



II DE ALEXANDRI USU 

Fugit me fluxisse Michaelis p. 2,24—4,14 ex Alex. De anima p. 66, 

25—67,2. 68,4—69,19 Br., Mich. p. 4,21—27 ex Alex. p. 69,20—10,3, 

Mich. p. 4,30—5,5 ex Alex. 72,5—13. his igitur potissimum locis Alex. 

a textu nostro differt: 
p- 2,31 ἂν γνωρίσαιμεν cum S, quod recipiendum erat || p.3,9 τύπον τοῦτον cum 

CRP, quod genuinum videtur || 15. 14 bis νῦν om. || 16 ἂν λέγοιεν φαντασίαν cum SA, quod 

recipiendum est || 18 τῆς δυνάμεως || 20 περὶ] ἐπὶ || p. 4,1 μὲν cum S, quod recipiendum 

est || ὃ μόνων || 4 οὕτως αὕτη cum Sa, recte | 10 τῇ αἰσϑητικῇ ψυχῇ || 11 γενόμενον || 

13 quod conieci, exstat in Al. || 14 ἐγγενόμενον || 22 γὰρ] γοῦν || contra Alexandri textus 

e Michaele emendandus est p. 68,22 ἐστὶ δὲ χαὶ, quod Bruns coniecerat || p. 69,4 τὸ τὸν 

τύπον τούτων || 17 γὰρ] δὲ 

porro cf. Mich. p. 52,8—11 cum Al. p. 74,19—23; Mich. p. 52,22 --θ 

cum Al. p. 95,1—4; Mich. p. 100,19—29 cum Al. p. 94,26—30. 95,6—11. 

19—22. 
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MIXAHA TOY E®ESIOY ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ TO ΠΕΡῚ ΜΝΗΜΗΣ 

KAI ANAMNHSE®S YIINOY KAI ΕΓΡΗΓΌΡΣΕΩΣ 

KAI ΤῊΣ ΚΑΘ’ YIINOYS MANTIKHS APISTOTEAOYS. 
Simpl. d. anim. 

ed. Ald. 

Εἰπὼν ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς πρῶτον μὲν περὶ τῆς συμπάσης χαὶ ἢ, 127 
5 χαϑόλου ψυχῆς, εἶτα περὶ ἑχάστης τῶν δυνάμεων αὐτῆς, πόσαι χαὶ τίνες 

χαὶ ἐν τίνι ἑχάστῃ αὐτῶν τὸ εἶναι, ἐν αἷς χαὶ περὶ τῆς αἰσϑητιχῇῆς δυνά- 
μεως τὸν λόγον ποιησάμενος χαὶ τίς ἐστιν εἰπών, ἣν χαὶ πρώτην αἴσϑησιν 5 

χαλεῖν ἐστι σύνηϑες, εἶτα εἰς πόσας αἰσϑήσεις διαιρεῖται, χαὶ ἰδία. περὶ 
\ ὶ 

10 ἑχάστης, ἀφ᾽ ἧς τὸ αἰσθάνεσθαι, τίς ὃξ ἣ ἐνέργεια χαὶ περ 

τῷ [Περὶ αἰσϑήσεων χαὶ αἰσϑητῶν περὶ τῶν αἰσϑητηρίων ε 
, v > ΄ > ΟΞ TS Ai δ PY ie ‘ \ > ἘΞ 2 

αἰσϑητήριον ἐχάστης αἰσϑήσεως χαὶ ex τίνος, ἐπειδὴ uy οἷόν te ἄνευ 10 

ἰσϑητηρίου αἰσϑάνεσθαι (διὰ γὰρ σώματος ἣ τῆς αἰσϑητιχῇῆς ψυχῆς ἐν- αἰσϑητηρίου ε ι γὰρ σώματος ἣ τῆς αἰσθητικῆς φυχῆς ἐ 
έργεια), ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐν ἐχείνοις ἐφεξῆς τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν 

15 τὸ [lept μνήμης χαὶ ὕπνου τάττει πάνυ εἰχότως. ἐπειδὴ γὰρ ἢ μνήμη 
, 

, ™” o ~ ~ Vv ἮΝ 

mados ἣ ἕξις ἐστὶ τῆς χοινῆς αἰσθήσεως, ὡς ἔσται δῆλον, ὅτε περὶ τού- 
ν Ss ~ 

των λέγει, ἥτις xowh αἴσϑησις ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ χαϑίδρυται, Zor 

ὃς πρῶτον αἰσθητήριον, ὡς πολλάχις εἰρη αι: ἢ χὰ ἀρ εὐλόγως μετὰ τὸν 

Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητηρίων λόγον τὸν [Περὶ μνήμης τάττει. ἐν ᾧ 1 

xs R 5 a A «πο 90 ζητεῖ, τίνα μνημονευτιχὰ υνήμη χαὶ ἐν τίνι τῶν τῆς ψυχῆς 

ΣΟῪ χαὶ λέγει ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ αἰσϑήσει χαὶ τῷ αἰσϑητηρίῳ αὐτῆς 

εἶτα πῶς γίνεται, χαὶ διὰ τί οὐϑ᾽ οἱ νέοι οὔϑ᾽ of γέροντες ἀνημονευτιχοί, 
χαὶ διὰ τί συμβαίνει τοῖς μνημονεύουσι δοχεῖν αἰσϑάνεσϑαι, λέγων αἰσϑά- 

, ΝΜ Ἁ ΄ ~ ¢ , 

νεσϑαι τὸ φαντάζεσϑαι (αἴσϑησις γὰρ χαὶ φαντασία τῷ ὑποχειμένῳ ταὐτόν, 

1 Μιχαὴλ -Ξ ἐφεσίου (, sed in fine post Ἄριστ. a manu saec. XIV add.: Μιχαὴλ ἐφεσίου 
Pa: Μιχαὴλ ἐφέσιος in mg. R?: om. S σχόλια ets τὸ SCR: περὶ μνήμης καὶ ἀναμήσεως. 

---σχόλια εἰς τὸ Ρ: om. ἃ 2. 3 ὕπνου --- Ἀριστοτέλους om. a zat ὕπνου ᾿Δριστοτέλους 

χαὶ --μαντιχῆς S 4 χαϑ' ὕπνον Ρ 5 ss. prooemium ex Alexandri de sensu p. 1,lsqq. 

Wendl. expressum 6 ἐστι post αὐτῶν add. a ἐν οἷς recte ut Al. a; sed illic 

quoque ais habet cod. V 8 ἐστι καλεῖν RP 12 αἰσϑητιχὸν RP 18 aisty- 

τιχοῦ RP τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς 7 Sa, sed cf. etiam Al. 17 λέγει] p. 449025 

αἰσϑητικῶ P, e corr. R 18 αἰσϑητιχόν RP εἴρηται] v. Bonitz, Ind. p. 365>34ss. 

21 αἰσϑητιχῶ RP 23 τοῖς (uév) conicio δοχεῖ a 24 μὲν post τῷ 
add. a ὑποχειμένων a 

Comment, in Arist. XXIL1. Mich. in Parya Nat. 1 
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ἂν τῷ λόγῳ ἕτερα), τοῖς δὲ αἰσϑανομένοις ἀνάπαλιν δοχεῖν μνημονεύειν, 12% χὰν τῷ λόγῳ ἕτερα), τοῖς δὲ ομένοις ἀνάπαλιν δοχεῖν μνημονεύειν, 12% 
ε ~ 3 , ΄ ΄ ΄ ‘ ~ 

ὡς ᾿Αντιφέροντι τῷ ᾿Ωρείτῃ. εἶτα λέγει, τί ἀνάμνησις καὶ πῶς γίνεται 

χαὶ τί διαφέρει τῆς μνήμης, χαὶ ὅτι σωματιχὸν τὸ ἀναμιμνήσχεσϑαι, χαὶ 2 ῷ Φ 

διὰ τί οἱ οἰνώδεις ἧττον μνήμονες. χαὶ περὶ μὲν μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως 

περὶ δὲ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως πρῶτον μέν, ὅτι τῶν μορίων τῆς σι a 2 Cc a 2 

ψυχῆς ἐν τῷ αὐτῷ nat ἑνὶ γίνονται ἀμφότερα (οὐ γὰρ ἐν ἄλλῳ μὲν μορίῳ 

τῆς ψυχῆς ὁ ὕπνος, ἐν ἄλλῳ δὲ ἢ ἐγρήγορσις, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἑνί), 
χαὶ ὅτι χοινὸν σώματος χαὶ ψυχῆς τὸ πάϑος" εἶτα διὰ τί χαϑεύδει χαὶ 

ἐγρήγορε, χαὶ διὰ ποίαν αἴσϑησιν καὶ διὰ τίνα αἰτίαν συμβαίνει τὸ χαϑεύ- 
10 Getv, χαὶ ποῖόν τι τὸ πάϑος- περὶ δὲ ἐνυπνίων, τίνι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς % 

φαίνεται χαὶ τί ἐστι χαὶ πῶς γίνεται, χαὶ ὅτι οὐχ ἔστι ϑεόπεμπτα, ἀλλὰ 

τινὰ μὲν σημεῖα, τινὰ δὲ αἴτια, ἄλλα δὲ συμπτώματα" χαὶ τίνες εὐϑυ- 

ὄνειροι χαὶ διὰ τί. 
) nN X Lf Sree, \ \ ‘ 5 ΄ \ 5 - x 

Av ἣν μὲν οὖν αἰτίαν μετὰ τὸ Περὶ αἰσϑήσεως xat αἰσϑητῶν τὸ 
\ ἈΦ Ω 4 \ ΄ \ ἊΣ 5 ~ [4 οὗ > tf 15 παρὸν τέταχται βιβλίον, xat τίνα τὰ ἐν αὐτῷ ζητούμενα χαὶ αἰτιολογούμενα, 

εἴρηται. ἐπεὶ ὃὲ ἢ μνήμη ταὐτόν ἐστι τῷ ὑποχειμένῳ τῇ φαντασίᾳ, ὡς 
- “5.7 - ΄ ari 9g ΄ \ ΄ ΄ 9° 9 ~ ΄ 

ἐρεῖ προϊών, τῷ λόγῳ δὲ ἕτερον, ἢ δὲ φαντασία πάλιν ταὐτὸν τῇ αἰσϑήσει 80 

τῷ ὑποχειυένῳ, τῷ λόγῳ δὲ ἕτερον, χαὶ διὰ τοῦτο, ἐν ᾧ τῆς ψυχῆς ὶ SOREN 1:9 t ie = Ep ’ 4 I> χη ἱ 
αἰσϑανόμεϑα, ἐν τούτῳ χαὶ φανταζόμεϑα χαὶ μνημονεύομεν, δέον ἐστὶ χαὶ 

90 νῦν ἄνωθεν τὰ περὶ τὴν φαντασίαν διαρϑρῶσαι (οὕτω yap ἡμῖν ἔσται 

δῆλον ual τίς ἢ υνήμη), καὶ πρῶτον τί διαφέρει φαντασία αἰσϑήσεως; 

οὔτε yap ταὐτὸν τῇ αἰσϑήσει οὔτε ἕτερον, ὡς εἴρηται. ὁμοίως χαὶ 7 
μνήμη χαὶ ἢ φαντασία: οὔτε γὰρ ταὐτὰ οὔτε πάλιν ἕτερα. διαφέρει τοίνυν 

φαντασία αἰσϑήσεως τῷ τὴν μὲν αἴσϑησιν παρόντων εἶναι τῶν αἰσϑητῶν, 35 

φαντασίαν δὲ γίνεσϑαι χαὶ μὴ παρόντων, χαὶ αἴσϑησιν μὲν ἐγρηγορότων τῷ σι 

γίνεσϑαι, φαντασίαν δὲ χαὶ χοιμωμένων. ἔτι αἴσϑησις μὲν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν 

(οὐ γὰρ ἐφ’ ἡμῖν μὴ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν αἰσϑάνεσϑαι), φαντασία δὲ 

uni ἐφ᾽ ἡμῖν: ἐφ᾽ ἡμῖν γὰρ φαντασίαν τινὸς χαὶ μὴ παρόντος λαβεῖν. ex 

τούτων μὲν οὖν ἄν τις χαὶ τοιούτων δείξειεν, ὅτι διαφέρει φαντασία 

80 αἰσϑήσεως. ὅτι δὲ πάλιν ταὐτόν πως τῇ αἰσϑήσει, μετ᾽ ὀλίγον εἰσόμεϑα. 

τί δ᾽ ἐστὶν ἢ φαντασία, ὧδε γνωρίσαιμεν ἄν: δεῖ νοεῖν γίνεσϑαι ἐν ἡμῖν 40 

ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ αἰσϑητὰ οἷον τύπον τινὰ χαὶ ἀναζωγρά- 

1 δοχεῖν scripsi: δοχεῖ libri 2 Ὠρείτη Ca: ὡρείτη S: ὀρείτη R: ὁρείτη P cf. Arist. 

p. 451429 ecodd. EY A διὰ τί] διότι S γανώδεις a ex Arist. p. 453431. 50 ef. 

infra f. 1361527 μνημονεύον RP 5 μέν om. SRP 8 τὸ om. a 

9 ἐγρηγορεῖ CRP prius διὰ] χατὰ a 10 ἐν ante τίνι add. S 

11 τί ἐστι] τίσι P ἐγγίνεται CRP 14 αἰσϑήσεων Ρ 15 βυβλίον a 

alt. xat] te xat Sa 17 ἐρεῖ] p. 450423 ἕτερον --- λόγῳ δὲ (18) om. S 

ἑτέρα Sa 18 ἕτερον (": ἑτέρα R: ἕτερα SPa 19 ἐστὶν Pb 19. 20 χϑὶ 

νῦν om. P 20 ἔσται ἡμῖν CRP 23 ταὐτὸν et ἕτερον conicio 25 cf, De 

an. Γ 3 p. 42847 28 cf. De an. I'3 p. 427618 29 δόξειεν Ca 

30 μετ᾽ ὀλίγον] p. 450° 27ss. 81 γνωρίσαιμι ἂν C: ἂν γνωρίσαιμεν S: ἂν γνωρίσαι 

μὲν ἃ 31 ss. cf. Arist. p. 450227 ss. 32 ss. non suo loco, sed p. 4,20ss. 

We. Soph. adhibet 
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φημα ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ: τοῦτο ὃὲ τὸ πρῶτον αἰσϑητήριόν ἐστιν ἢ 127 
> τ ΄ . ΄ ~ ~ > ΄ 

χαρδία. ἐν ἢ αἰσϑητιχὴ δύναμις τῆς Ψυγῆς ἐστι. γίνεται οὖν ζωγρά- ’ we Ι τ λυ! ἱ i 

φημά τι ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ, ἐγχατάλειμμα τι ὃν τοῦτο τὸ ζωγρά- 
wo PCr <\ ~ ) ae L 2 Spree ee, δἰ, .8. eS = oS cs Ὁ Dh We 

φημα τῆς ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ γινομένης χινήσεως, ὃ χαὶ μηχέτι τοῦ alody- 

΄ι τοῦ παρόντος ὑπομένει τε χαὶ σῴζεται ὃν ὥσπερ εἰχών τις αὐτοῦ, ὃ χαὶ 4 

τῆς μνήμης ἡμῖν σῳζόμενον αἴτιον γίνεται. τὸ ὃξ τοιοῦτον ἐγχατάλειμμα 

χαὶ τὸν τοιοῦτον ὥσπερ τύπον φαντασίαν χαλοῦσι. δι’ ὃ χαὶ ὁρίζοντα: 

τὴν φαντασίαν τύπωσιν ἐν ψυχῇ χαὶ τύπωσιν ἐν ἡγεμονιχῷ. μήποτε δὲ 
οὐχ ὃ τύπος αὐτός ἐστιν ἢ φαντασία, GAN ἣ περὶ τὸν τύπον τῆς φαντα- 

10 στιχῇῆς δυνάμεως ἐνέργεια. εἰ γὰρ ἦν αὐτὸς ὃ τύπος H φαντασία, ἦἣμεν 
Ἃ 3 / \ \ > ~ \ » > 4 \ ΄σ 

S Ὁ ; SYEOYO ες Te τ 5 TEC Ξ ere αν ὃν φαντασία χαὶ μὴ ξνερ {OUVTES περι αὐὗτονς χον τες GE ALVTOV* χα: AUG 

O2 ἂν ἦμεν ἐν πλείοσι φαντασίαις χαὶ τοσαύταις, ὅσων τὸν τύπον awlouey. 50 

ἔτι ἤτοι τὴν γινομένην νῦν τύπωσιν φαντασίαν λέγουσιν ἣ τὴν γεγονυῖαν 

ἤδη χαὶ οὖσαν. GAN εἰ μὲν τὴν γινομένην νῦν, τὴν αἴσϑησιν ἄν λέγοιεν 
15 τὴν xat ἐνέργειαν φαντασίαν, εἰ δὲ τὴν ye  γονυῖαν χαὶ σῳζομένην, 127v 

: \ 

τὴν μνήμην. ἀλλ εἴη ἂν ὡς ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως: ὡς yap ἐπ᾽ ἐχείνης 

Ox 

/ > , Vv as \ a7 > ΄ ΄ Vv aL ‘ > 

ἔστι μέν. τι αἰσϑητόν, ἔστι δέ τις xal δύναμις αἰσϑήτιχή, ἔστι δὲ χαὶ ἐν- 
΄ υ ΄ " X / n ~ » : e ly Q 

ἔργεια δυνάμεως περὶ τὸ αἰσϑητόν, ἣν χαλοῦμεν αἴσϑησιν, ὁμοίως Ge χαὶ 

ἐπὶ τῆς νοήσεως νοητὸν μὲν τὸ πρᾶγμα, νοῦς δὲ ἢ δύναμις, νόησις δὲ ἢ 

20 τοῦ νοῦ περὶ τὸ νοητὸν ἐνέργεια, οὕτως δὲ ὑποληπτέον ἔχειν χαὶ περὶ ὅ 

τῆς φαντασίας, τὸ μέν τι εἶναι φανταστόν (τοῦτο δ᾽ ἄν εἴη τὸ ἀπὸ τῆς 
Des Tey ἡ ΄ ΄ >? ζ΄ ΄ 

nar ἐνέργειαν αἰσϑήσεως γινόμενον ἐγχατάλειμμα χαὶ otovel ζωγράφημα, 

ἀνάλογον ὃν τῷ αἰσϑητῷ te χαὶ νοητῷ), τὸ 68 φανταστιχὴν δύναμιν, ἀνά- 

λογον ὃν χαὶ αὐτὸ τῇ αἰσϑητιχῇ δυνάμει καὶ τῷ νῷ, τὸ ὃὲ φαντασίαν 

25 οὖσαν χαὶ αὐτὴν ἀνάλογον τῇ αἰσϑήσει χαὶ τῇ νοήσει, ἐνέργειαν οὖσαν τῆς 

φανταστιχῇς δυνάμεως περὶ τὰ φανταστά’ ὑπόχειται γὰρ τῇ φανταστιχῇ 

δυνάμει τὰ ἀπὸ τῆς zat’ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως γινόμενα ἐγχαταλείμματα, 10 
΄ Vv Ἁ > ‘ 5 , ΄ ~ 5» ~ ‘ ‘4 Ὑ 3 / 

ὡς ὄντα τινὰ αἰσϑητὰ ἐντός, ws tH αἰσϑητιχῇ ta αἰσϑητὰ ὄντα ἐκτός. 

χαλεῖται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐγχαταλείμματα χατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις, ὅτι τῆς 

80 αἰσϑητικῆς ἐνεργείας ταῦτ᾽ ἐστὶν ἔργα: καὶ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑέσϑαι 
5 ἐ \ \ \ Pa. ΄ τ ὦ 2 = aan Ns ~ ? § ~ 2 \ ee os 

OTL TO TOV τύπον TOUTWY σχξιν cy αὑτῷ ATO τῶν & σ τῶν εχτὸς οντων. 

1 αἰσϑητικῶ RP Soph. αἰσϑητικόν RP 2 ἣ om. RP 3 αἰσϑητιχῶ RP 

4 αἰσϑητηρίου Ca 5 εἰχών τις αὐτοῦ CO: τις εἰκὼν αὐτοῦ Sa: εἰκὼν τῆς αὐτῆς RP 

 διορίζονται RP (ὁρίζονται etiam Soph.); cf. Chrysippi definitio Sext. VII 229. Diog. 

VII 50 8 τύπωσιν ἐν ψυχῇ καὶ τύπωσιν] τύπω RP 9 τύπον Sa Soph.: 

τύπον τοῦτον CRP 13 τύπω RP 14 zal ἤδη a (ἤδη καὶ etiam Sopb.) 

ἐγγινομένην CP Soph. 16 post μνήμην add. ἂν λέγοιεν φαντασίαν Sa (om. etiam 

Soph.) 17 δὲ (ante xat) om. RP 18 zahodor αἴσϑησιν CRP 20 οὕτω 

δὴ a 21 τὴν φαντασίαν CRP Soph. φανταστιχὸν RP τοῦτο Sa: 

τοιοῦτον CRP 21. 22 τῶν et αἰσϑήσεων CRP 22 χαὶ om. RP 

23 τῷ αἰσϑητῷ.-- ἀνάλογον ὃν (24) a: om. ceteri, legisse vid. Soph. 25 post évép- 

yetav add. δὲ © 28 tH αἰσϑητιχῶ P 29. 30 (ἐκ add. a) τῆς ἐνεργείας τῆς 

αἰσϑητιχῆς Sa 30 ταῦτ᾽ εἰσὶν (ἐστὶν scripsi) ἔργα C: ταῦτ᾽ εἰσὶν ἐνέργειαι RP: ταῦτ᾽ 

ἐστὶν ἔχουσα Sa 31 τοῦτον a 
Τι ὃν 
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ἢ δὲ φανταστιχὴ δύναμίς ἐστιν ἢ αὐτὴ χατὰ τὸ ὑποχείμενον τῇ αἰσϑητιχῇ, 127 

τῷ λόγῳ μέντοι διαφέρουσα" Alesina uv γάρ ἐστιν, xat)’ ὅσον τῶν 
. 

αἱἷσ σητῶν προ ον ἐστὶν τ τ τοὶ μόνον, φανταστιχὴ δέ, za” ὅσον, ὡς 15 
X\ 

ἐχείνη περὶ τὰ αἰσϑητὰ ἐχτὸς ὄντα ἐνεργεῖ, οὕτω χαὶ αὕτη περὶ τὰ φανταστά, 
΄ 

Ove αὐτὰ σωμαᾶτι ὥσπερ αν Ὁ αὐτῇ; εἰ χαὶ υὴ παρείη ἔτι 
ὧι Ὁ ̓Εν εὶ 2 lon ἐπ": [Ὁ 

> 

τὰ αἰσϑητά. ὅταν μὲν γὰρ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν ἢ ἐνέργεια αὕτη 

γίνηται, αἴσϑησις γίνεται (ἢ γὰρ διὰ τοῦ αἰσϑητηρίου παρόντος τοῦ αἰσϑητοῦ 

ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ γινομένη ἐνέργεια τῆς αἰσϑητικῆς ψυχῆς αἴσϑησίς ἐστι" 

δι᾿ ὃ χαὶ ταὐτὸν εἶναι δοχεῖ ἥ te αἴσϑησις χαὶ ἢ φαντασία)" ὅταν δὲ 

10 μηχέτι τοῦ αἰσϑητοῦ παρόντος ἢ ἐνέργεια τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς γίνηται 50 

΄ ΄ Ὧν 

᾿ ~ ? ΄ ΄ 

τὸ γινόμενον ἀπὸ τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως ἐγχατάλειμμα ὡς 

αἰσϑητόν τι, φαντασία τότε. ἢ δὲ περὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐγχατάλειμμα ἐν- 
2 

έργεια, ὅταν μὴ ἁπλῶς ὡς τοιοῦτον γίνηται, ἀλλὰ χαὶ ὡς ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς 
5 4 Ἀ Ἁ la Ἂ A spt ὩΣ ΄ Ἂ / a ΄ Ar ΄ Δ Ὡς "" “ ‘ 

ἐγγινόμενον, τὸ μὲν μνήμη, τὸ ὃὲ ἀνάμνησίς ἐστι. μνήμη γάρ cote χατοχὴ 
\ 

15 φαντάσματος ὡς εἰχόνος οὗ τὸ φάντασμα: τῆς γὰρ φαντασίας πολλάχις 
on ywougvys συνίσταται μνήμη. διαφέρει δὲ μνήμης ἀνάμνησις τῷ τὴν ἀνά- 2 

ανησιν εἶναι ἀνανέωσιν προτέρας μνήμης, ἐπὰν λήϑη γενομένη τὸ δυο: 

ἀναλύσῃ: χαὶ ἔστιν αἴτιον ἀναμνήσεως ἢ τῶν πρώτων χινήσεων ἀνανέωσις. 

ἀλλὰ τὰ περὶ τούτων χαὶ αὖϑις ἐπισχεψόμεϑα, νῦν δὲ τὰ περὶ τῆς φαντα- 

20 σίας ἔτι διαρϑρωτέον. ἐχ ταύτης γὰρ ἡμῖν, ὡς εἴπομεν, ἔσται δῆλον χαὶ 

τίς ἐστιν ἢ μνήμη. ἐπεὶ γὰρ ἐνδέχεταί τι ὕπ᾽ ἄλλου χινούμενον αὐτὸ 

πάλιν ἄλλο χινῆσαι (ἢ γὰρ βαχτηρία χινεῖ τὸν λίϑον ὕπ᾽ ἄλλου χινουμένη). 
- 

χαὶ τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον, ἢ χαρδία, ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν χινούμενον αὐτὸ 30 

πάλιν διὰ τῶν ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν γινομένων ἐν αὐτῷ χινήσεων, τουτέστιν 

25 ἐγχαταλειμμάτων χαὶ τύπων χαὶ ζωγραφημάτων, χινεῖ τὴν φανταστιχὴν 
΄ ε΄ > ΄ ᾿ ~ , NL 

ψυχήν, ὡς τὰ αἰσϑητὰ thy αἰσϑητιχήν. δι᾿ ὃ χαὶ εἴη ἂν τῆς Payers Kayos 
ia ~ > , 

χίνησις ὑπὸ τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως, τουτέστι χίνησις ὑπὸ τῶν ἐγ- 
oy 

χαταλειμμάτων τῶν ἀπὸ τῆς nar ἐνέργειαν αἰσϑήσεως ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ 

γενομένων. εἴρηται γὰρ ὅτι χαλεῖται τὰ τοιαῦτα ἐγχαταλείμματα xat’ ἐν- 85 

80 έργειαν αἴσθησις. χρὴ δὲ τοῦ τύπου χοινότερον ἐπὶ τῆς φαντασίας ἀχούειν. 

χυρίως μὲν γὰρ τύπος ὃ χατ᾽ εἰσοχήν τε χαὶ ἐξοχὴν ἣ τὸ τοῦ τυποῦντος 

ἐν τῷ τυπουμένῳ σχῆμα ywousvoy, ὡς ὁρῶμεν τὰ ἐπὶ τῶν σφραγίδων 

1 ἡ δὲ] εἰ δὲ: ἡ RP μὲν ante χατὰ add. Sa 2 μὲν tt R 4 οὕτως 

αὕτη Sa 5 αὐτὰ] αὐτὴν C αὐτῶ P τ αἰσϑητικοῦ RP Soph. 

12 ἡ δὲ] ef δὲ RP 13 ὡς] expectes ὡς περὶ, cf. p. 5,8 15 εἰχόνος] éxetva RP 

16 συνίσταται Sa: γίνεται CRP υνήμης (4 add. SC) ἀνάμνησις SCa: μνήμη dva- 

υνήσεως RP 17 ἀνανέωσιν om. RP προτέρας Sa: ἑτέρας CRP 19 ἐς 

ante αὖϑις add. Sa ἐπισχεψόμεϑα) πιέσομεν Sa 20 εἴπομεν] p. 2,20 

22 χινούμενον ἈΡ 23 αἰσ)ητιχὸν RP ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν xtvodpevov ἃ: 

om. ceteri, sed sic πάλιν sensu careret 24 τῶν] τὸ RP ἀπὸ C 27 τουτέστι 

--οἰσϑήσεως (28) om. SRP 28 αἰσϑητικῶ RP 29 γινομένων P: γινόμενος R 

εἴρηται] p. 3,29 χαλεῖται C: χαλεῖται δὲ ceteri τὰ] tH RP 30 χαὶ 

post χρὴ δὲ add. a 31 6) τὸ Sa (6 etiam Soph.) εἰσοχὴν C Soph. (p. 5,7 

We.): ἐσοχὴν P: ἰσοχὴν SRa 
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v > o \ A ~ > ~ 5 , > ¢ "ὦ γη.. 

ἔχοντα: οὐχ οὕτω δὲ τὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐγχαταλείμματα ἐν ἡμῖν 127 

yivetar. οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν χατὰ σχῆμά τι ἣ τῶν αἰσϑητῶν ἀντίληψις. 
- \ ~ \ \ “ oo - ” - ΝῊ Ἔκ PAS 

ποῖον yap σχῆμα τὸ λευχὸν 7 ὅλως τὸ χρῶμα; 7 ποῖον σχῆμα ἢ ὀσμή: 

ἀλλὰ δι᾿ ἀπορίαν χυρίου τινὸς ὀνόματος τὸ ἴχνος χαὶ ἐγχατάλειμιυνα τὸ ὕπο- 40 

5 μένον ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐν ἡμῖν τύπον χαλοῦμεν μεταφέροντες τοὔνομα. 

τί μὲν οὖν ἐστι φαντασία, εἴρηται" τί δὲ μνήμη, δῆλον ἐχ τούτων: 4 γὰρ 
“ , , e 

περὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐγχατάλειμμα γινομένη ἐνέργεια, ὅταν μὴ ἁπλῶς ὡς 
~ ΄, 3 ξ΄ “Ὁ vy s ΄ ΄ , 

περὶ τοιοῦτον γίνηται, ἀλλὰ χαὶ ὡς ἀπ ἄλλου γινόμενον, ee ἐστίν. 

οἷον παρόντος τοῦδΞ τοῦ αἰσϑητοῦ, φέρε εἰπεῖν τοῦ γεγραμμένου ἐν τῷδε 
- ΄ 5,0 , ~ ΄ “oY ΄ Ὁ 5 Α 

10 τῷ πίναχι ἀνθρώπου ἣ λέοντος 7 ἄλλου τινός, χαὶ ἐνεργούσης περὶ αὐτὸ τῆς 

ὄψεως γίνεται ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας τύπος τις χαὶ ΠΥ ere χαὶ 4 % 

> 
Ξ 
~ 

"» , ~ ΄ ΄ pis ly. “Ἁ > , ee k= 

dvalwypaonua τοῦ γεγραμμένου λέοντος ἢ ἀνθρώπου ἐν τῷ πρώτῳ 

αἰσϑητηρίῳ. ὅπερ ἐγχατάλειμμα χαὶ ἀναζωγράφημα ὑπομένει χαὶ σῴζεται 

χαὶ wh παρόντος τοῦ αἰσϑητοῦ" τοῦτο δὴ τὸ ἐγχατάλειμμα χινεῖ τὴν φαντα- 

15 στιχὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς χαὶ ποιεῖ αὐτὴν ἐνεργεῖν περὶ αὐτό, ὥσπερ χαὶ 

@- τὰ αἰσϑητὰ τὴν αἴσϑησιν. ὅταν δὲ ἢ τοιαύτη τῆς φανταστιχῆς δυνάμεως 
ἐνέργεια περὶ τὸ τοιοῦτον ἐγχατάλειμμα ἁπλῶς γίνηται, uh προσλογιζομένη 

ὅτι τόδε τὸ ἐγχατάλειμμα ual ὅδε ὁ τύπος ἀπὸ τοῦ Ἰεγραμμένου ἐν τῷ τοιῳδὶ 50 

πίναχι ζῴου χατὰ τὸν δεῖνα χρόνον ἐνταῦϑα γέγονεν, ahh’ ἁπλῶς οὕτως 

90 περὶ αὐτὸ ἐνεργῇ. φαντασία τὸ τοιοῦτον λέγεται. ὅταν GE πρὸς τῷ ἐνεργεῖν 

περὶ αὐτὸ προσλογίζηται, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ δεῖνι πίναχι γεγραμμένου ζῴου 

ὃ τύπος οὗτος χαὶ τὸ ἐγχατάλειμμα χατὰ τὸν δεῖνα χρόνον ἐνταῦϑα γέγονε, 

χαὶ ὅλως ὅτι ὅδε 6 τύπος εἰκών ἐστι τοῦ ἐν τῷ πίναχι γεγραμμένου ζῴου, 

τότε ἣ τοιαύτη ἐνέργεια μνήμη λέγεται. φαντασία μὲν γάρ ἐστι χαὶ 138: 

to 

% σ ig ~ \ \ , ἋΣ > , , Ἁ 

5 λέγεται, ὅταν ἁπλῶς περὶ τὸν τύπον χαὶ τὸ ἐγχατάλειμμα γίνηται μὴ προσ- 
σ δι wv ~ Vv 

ἰοζιζομένῇ ὅτι ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς ἐν τῷ πίναχι ὄντος γέγονε. υνήμη δ᾽ 
σ \ wun \ ἃ» IN , , \o οὐ ἦν ὃν 

ὅταν πρὸς τῷ ἐνεργεῖν περὶ αὐτὸ αἰσϑάνηται χαὶ ὅτι ἀπ᾿ ἄλλου τινὸς 1 
Vv ao ~ 5 ~ 

χαὶ ἔτι ὅτι τοῦτο, οὗ αἰσϑάνεται, εἰκών ἐστι τοῦ ἐν τῷ πίναχ ἜΥΤΑΣ μένου 
΄ ~ , ‘ ~ " 

ζῴου. τοῦτο δὴ xdv ἀπὸ ἀληϑοῦς ζῴου γίνηται, τὰ cy a (2) < [ΟἿ a a = x 2 

30 μνήυη χαὶ φατασία ταὐτὸν τῷ ὑποχει!υένῳ, φαντασία Ge χαὶ αἴσϑησις 5 
e ΄ e >) ‘ ~ ΄ ΄ Va ~ 

δμοίως (at αὐταὶ yap χαὶ αὗται τῷ ὑποχειμένῳ, ὡς ἤδη εἴρηται, χαλῶς 
σ > Ὁ , , 7 ΄ 

ἔγεται, ὅτι ἐν ᾧ aladavetat, τούτῳ χαὶ μνημονεύει τὰ μνημονεύοντα. ὡς 

γὰρ ἀπὸ τῆς αἰσϑητιχῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς τὸ αἰσϑάνεσϑαι, οὕτως ἀπ᾽ 

2 γίνονται RP: ἐγγίνονται Soph. yao om. Sa (habet etiam Soph.) 4 τινὸς Ἷ ΥΥ γα! I 
χυρίου CRP 5 αἰσϑητιχῶν RP 6 ἡ φαντασία RP 8 τοιούτων Sa Ρ fi Ἰ Ὁ 
γένηται RP ινόμενον scripsi cf. p. 4,14: γινομένου CRP: γεγενημένη Sa Oy YoAey Ρ | de: EY MYT y 
9 τοῦδε om. a φέρε δὲ Sa 13 αἰσϑητιχῶ RP: αἰσϑητηρίω αἰσϑητιχῶ C 

14 χινεῖν ἃ 10 δὴ ἃ 17 γίνηται Sa: γένηται CRP προσλογιζομένου RP 

yéyove (22) om. RP 

20 ἐνεργῆ e corr. S: ἐνεργεῖ Ca πρὸς τὸ a 25 γίνηται seripsi: γένηται libri 
18 ἐγγεγραμμένου τῷ CRP τοιουτωδὶ RP 19 ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

25. 20 προσλογιζομένη Ca: προσλογιζομένης S: προσλογιζόμενος RP 26 τῷ a (ef. 

23. 38): om. SCRP δ᾽] Sov C 27 πρὸς τὸ Ca ὅτι om. SR 

28 ὅτι om. RP αἰσϑάνεται Ca: αἰσϑάνομαι SRP 29 δὴ] δὲ S γίνηται 
scripsi: γένηται libri 30 δὲ] te S 31 εἴρηται] p. 2,17 32 todtov a: 

(ἐν) τούτῳ conicio, v. p. 2,19. 8,19 
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αὐτῆς zat τὸ φαντάζεσϑαι xat μνημονεύειν. ἰστέον δὲ ὅτι μνημονεύει μέν, 128: 

ὡς εἰσόμεϑα, χαί τινα τῶν ἀλόγων ζῴων, ἀναμιμνήσχεται δὲ μόνα τὰ 
λογικὰ ζῷα. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τοσαῦϑ᾽ ἡμῖν εἰρήσϑω διὰ τὸ ἀσαφῶς 

χαὶ ἄγαν περινενοημένως τὸν περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως λόγον ἀπηγ- 

γέλϑαι, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν λεγομένων σαφήνειαν ἰτέον. 10 

p. 44903 Περὶ δὲ μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν Aextéov tt ἐστι 
χαὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν γίγνεται. 15 

Va \ 12 a7 ~ “- ’ Nn LZ 

Μνήμη εστὶν ἢ δύναμις τῆς ψυχῆς, xad’ ἣν μνημονεύομεν. uvyuo- 
νεύειν ὃὲ ἢ ἐνέργεια αὐτῆς" ὡς γὰρ νοῦς πρὸς νόησιν, οὕτω μνήμη πρὸς 

» 7 τ ΄ ra 

τὸ μνημονεύειν ἔχει. ἔστιν οὖν μνήμη xat φαντασία χαὶ αἴσϑησις ἢ πρώτη 

ἢ ἐν τῇ χαρδίᾳ τῷ μὲν ὑποχειμένῳ at αὐταί, τῷ λόγῳ GF διαφέρουσαι. πῶς 

δὲ αἱ αὐταὶ χαὶ πῶς ἕτεραι, εἴρηται. λεχτέον οὖν, φησί, περὶ τοῦ μνημο- 
, nae Hage διάοῦρεν Ea Pies ἃ ae ἘΣ νεύειν χαὶ τοῦ ἀναμιμνῃσχεσϑαι. διαφέρε!' γὰρ μνήμη ἀναμνήσεως, ὡς 20 

“4 Cc \ a ld νι [εἰ ma \ \ Ἁ Χ A ἃ - [δ 

Ἰνωσόμεϑα μετὰ ταῦτα. λέγει GE ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς μὲν βραδεῖς (λέγων 

βραδεῖς τοὺς ἀφυεστέρους χαὶ uy ταχέως ἀποστοματίζοντας) μνημον!χωτέρους, 

τοὺς δὲ ταχεῖς ual εὐφυεῖς χαὶ εὐμαϑεῖς ἀναμνηστιχωτέρους. ὥστε δια- 

φέροι ἂν χαὶ χατὰ τοῦτο μνήμη ἀναμνήσεως" εἰ γὰρ ἦσαν αἱ αὐταί, ἣν ἂν 

χαὶ πᾶς ὃ μνημονιχὸς χαὶ ἀναμνηστιχός. 

p. 44909 Πρῶτον μὲν οὖν σχεπτέον, ποῖά ἐστι μνημονευτά" πολ- 

λάχις yap ἐξαπατᾷ τοῦτο. 

“Ὥσπερ ἐν τῷ [Περὶ ψυχῆς ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐδίδαξε τὰς τῶν αἰσϑή- 32 

σεων ἐνεργείας χαὶ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν τὰς δυνάμεις τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς, 
ἀπὸ τῶν σαφῶν διδάσχων τὰ ἀσαφῆ, οὕτως ἐνταῦϑα ἀπὸ τῶν μνημονευτῶν 

τὴν μνήμην. πρῶτον οὖν, φησί, σχεπτέον, ποῖά εἰσι μνημονευτά" πολλάχις 
“dp τὸ ἀγνοεῖν ποῖά εἰσι τὰ μνημονευτὰ ἐξαπατᾷ χαὶ ποιεῖ ἡμᾶς ἄλλα περὶ 8 

᾿ i ata teeter Sa eet ; 
υνήυνης λογίζεσθαι. ἔστι δὲ οὔτε τὸ μέλλον μνημονευτὸν οὔτε τὸ ἐνεστώς" 

τοῦτο γὰρ εἶπε παρόν. ἀλλ ἔστι τὸ μὲν μέλλον 7 δοξαστὸν ἢ ἐλπιστὸν 7 

ἐπιστημονιχόν (ἔστι yap χαὶ ἐπιστήμη ἐλπιστιχὴ ὥσπερ ἢ μαντιχή" ἐλπίζει 

(ap 6 μάντις γενέσϑαι αὔριον τόδε), τὸ δὲ ἐνεστὼς αἰσϑητόν: τοῦ παρόντος 

ap ἢ αἴσϑησις. ἐπεὶ οὖν ἅπαν 7 παρόν ἐστιν 7 μέλλον ἢ παρεληλυϑός 
(ὅπερ παρεληλυϑὸς γενόμενον εἶπεν), 7% δὲ μνήμη οὐδενός ἐστι τῶν 

δύο, ἔσται τοῦ Ἱενομένουι ἀνάγχη γὰρ αὐτὴν τινὸς εἶναι. εἰπὼν δὲ ὅτι ἣ 40 

Ι zat ante ὅτι add. S 2 εἰσόμεϑα] p. 450815 ὃ ζῷα om. a 4. 5 ἀπηγ- 

γέλϑαι λόγον καὶ ἀναμνήσεως CRP ὃ τὴν om. RP ὃ τῶν χατὰ ῥῆσιν ἑχάστων 

τούτων ἰτέον ἐξήγησιν CPR ὁ δὲ om. a (habet etiam Soph.) ut Arist. cuius formam 

in 

p. 

ELSUY servatam reddit Michael 8 μνημονεύει RP 14 γνωσόμεϑα] 

451418 ss. λέγων βραδεῖς Sa: βραδεῖς λέγων C: om. RP, commendant igitur 

lectionem Sa 16. 17 διαφέροι Sa: διαφέρει C: διαφέρειν RP 21 ἐν τοῖς a 

22 
29 

καὶ om. © 23 ἀσαφῶν CO 24 φησί Sa: om. CRP εἰσὶ etiam Soph. 

αὔριον τόδε Sa: om. CRP 
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δὲ μήμη τοῦ γενομένου, ἐπήγαγε τὸ δὲ παρὸν ὅτε πάρεστιν, οἷον 128: 
\ ~ . ΄ ΄ - ΄ 

τοδὶ τὸ λευχὸν ὅτε ὁρᾷ. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον: % μνήμη τοῦ γενομένου 
~ ’ ’ ‘ ~ Vv a 

ἐστίν, οὐ τοῦ παρόντος. τὸ γὰρ παρόν, ὅτε πάρεστι χαὶ ὁρᾶται (ἔστω δὲ 

τὸ παρὸν χαὶ ὁρώμενον, λόγου χάριν τοδὶ τὸ λευχόν), οὐδεὶς ἂν φαίη ψνημο- 
, ἊΝ - 

» ΜΝ 

5 νεύειν. ὁμοίως οὐδὲ τὸ νοητὸν ὅτε νοεῖ τις, φαίη ἂν μνημονεύειν, ἀλλὰ 

τὸ μὲν ὁρώμενον ὅτε ὁρῶμεν, αἰσϑάνεσϑαί φαμεν αὐτοῦ, τὸ δὲ νοούμενον 
΄ὔ ’ 3 ) > , \ 2 7 9. > “Ο αὐτὸ » 

ἐπίστασϑαι μόνον, ἀλλ᾽ οὐ μνημονεύειν. τὸ ἐπίστασϑαι δὲ ἐνταῦϑα δηλω- 45 

τιχόν ἐστι τοῦ εἰς ἐπιστήμην ἄγεσϑαι. ϑεωρούμενον γὰρ τὸ πρῶτον μὲν 

ἀγνοούμενον, νῦν δὲ πρώτως μανϑανόμενον λέγει: ὥστε χαὶ ἐπίστασϑαι λέγοι 
v σ τῷ Came “ ~ yv “ 

10 ἂν τὸ εἰς ἐπιστήμην ἄγεσϑαι. ὅταν οὖν ὁρᾷ τις ἢ νοῇ, οὐ φησιν ὅτι 

ανημονεύει, ὅταν δὲ ἄνευ τῶν ἔργων σχῇ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν αἴσϑησιν. 

λέγει δὲ ἔργα τοδὶ τὸ ζῷον ἣ τὸ χυρίως ἢ τὸ γεγραμμένον, ὁμοίως xat τρί- 

Ἴωνον τὸ γεγραμμένον ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ. εἴη ἂν οὖν τὸ λεγόμενον" 

ὅταν οὖν χωρὶς τοῦ ἐνεργεῖν περὶ τὸ ζῷον ἣ περὶ τὸ ἐν τῷ βιβλίῳ τρί: 
[; Ἁ ΄’΄ - ΄ , Ἁ id ~ ar 

15 {wvov αὐτοὺς μόνους τοὺς τύπους τούτων Dewey ἢ ψυχή, μὴ ἁπλῶς δὲ 

ἀλλ ὡς ὄντας εἰχόνας τινῶν. τότε μέμνηται. τότε γάρ φαμεν μεμνῆσθαί 

τινα τοῦ τριγώνου τὰς δύο ὀρϑάς, ὅταν φαντάζηται, ὅτι χατὰ τὸν δεῖνα 
~ - ~ ~ 7, Vv 

χαιρὸν ἐν τῷ δεῖνι βιβλίῳ παρὰ τοῦ δεῖνος γεωμέτρου ἔμαϑεν ἢ ἐϑεώ- 
5 ? 5 \ a ΄, ΄ , \ 5) 3} ~ ᾿Ὶ ~ 5 

ρησεν, GAN οὐχὶ ὅταν μανϑάνῃ. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν, οὐχ 
σ σ . “Ὅς 2 ? σ 7 35. 7 I Vv \ \ Φ ὦ 

20 ὅταν ὁρᾷ, GAN ὅταν φαντάζηται, ὅτι εἰδὲ τι Ἢ χοὺῦσε χατὰ TOV δεῖνα 

50 

χρόνον. 

p. 449092 ᾿Αεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῇ χατὰ τὴν μνήμην, οὕτως ἐν τῇ 128ν 

ψυχῇ. 
Τουτέστιν ἀεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῇ περὶ τοὺς τύπους ἢ ψυχὴ τῶν πρα- 

25 μάτων ἁπάντων, λέγει ὅτι πρότερον τοῦτο ἤχουσε. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο λέγει 
μηδὲ συναισϑάνεται τοῦ πρότερον χαὶ τοῦ ὑπὸ τίνος ἤχουσεν, οὐχ ἔστι 5 
υνήμη. εἰπὼν δὲ ὅτι ὅταν ἐνεργῇ». ἐπήγαγε κατὰ τὴν μνήμην, δυνάμει 

ἔγων ὅταν ἐνεργῇ τὴν ἐνέργειαν, xa’ ἣν ἢ μνήμη εἰδοποιεῖται. αὕτη 

δὲ ἣν τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τοῦ χρόνου χαὶ τοῦ πράγματος, ἀφ᾽ οὗ γέγονεν 

80 ὃ τύπος χαὶ τὸ ἐγχατάλειμμα. 

p. 449094 "Bott μὲν οὖν ἢ μνήμη οὔτε αἴσϑησις οὔτε ὑπόληψις, 
ἀλλὰ τούτων τινὸς ἕξις. 

“Ὑπόληψιν λέ 7 ὥς KATHY νην χατά TE δόξης χαὶ νοήσεως 12 yi λέγει τὴν χοινῶς χατηγορουμένην KATA τε δόζης χαὶ νοήσεως 12 

1 prius δὲ a (Arist.): post μνήμη S: om. CRP πάρόν ἐστιν S 2 ὅτε] ὅπερ S 

5 ἂν om. RP 9 χαὶ om. © 10 ὅτε dnt RP voet RP 12 ἔργα δὲ λέγω οἷον τοδὶ 

Soph. τόδε a prius 7] zat ὁ zuptws 7) τὸ Sa: om. CRP post ὁμοίως add. 

δὲ © 13 βυβλίῳ a, sic semper etiam infra 14 post ἐνεργεῖν add. τὴν αἴσϑησιν RP 

15 ϑεωρεῖ RP 16 τότε Sa: οὕτω CRP 17 τινα-- δύο Sa: τὰς τοῦ τριγώνου δύο CRP 

18. 19 ἔμαϑον ἢ ἐϑεώρησα C 22 ἐνεργεῖ Sa κατὰ --ἐνεργῇ (24) om. R 

τὸ---περὶ (24) om. P τὴν μνήμην SC: τὸ μνημονεύειν a (Arist.) 24 ἀεὶ] ἅπαν S: 

om. © ἐνεργεῖ a 25 ἀπόντων RP ἤκουσα Sa λέγῃ a 

26 συναισϑάνηται a προτέρου CRP alt. tod Sa: οὗ CRP 
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χαὶ τῶν λοιπῶν λογιχῶν δυνάμεων. 7 ὑπόληψιν λέγοι ἂν νῦν χαταχρηστι- 128» 

χώτερον τὴν φαντασίαν. ἔστι μὲν οὖν οὔτε ὑπόληψις οὔτε ταὐτὸν τῇ 

αἰσθήσει, ἀλλ᾽ ἕξις ἢ πάϑος αἰσϑήσεως, ἐπειδὴ ual ἢ φαντασία. τὸ δὲ 
ὅταν γένηται χρόνος ἴσον ἐστὶ τῷ ὅταν αἰσϑάνηται χαὶ τοῦ χρόνου, 15 

xa)’ ὃν γέγονε τὸ ἐγχατάλειμμα, χαὶ οὐ μόνον τοῦ χρόνου, ἀλλὰ χαὶ τοῦ σι 

πράγματος, ap’ οὗ. τοῦ δὲ ὁρωμένου 7 νοουμένου τῷ παρόντι χαὶ ἐνε- 
στῶτι χρόνῳ οὐχ ἔστι μνήμη, LENE Sait ἀλλ αἴσϑησις xat ἐπι: 
στήμη. μνήμη δ᾽ ἐστὶ τοῦ γενομένου. δι᾽ ὃ μετὰ χρόνου πᾶσα μνήμη, 

τουτέστι δι᾿ ὃ τότε ἐστὶ χαὶ λέγεται μνήμη, ὅταν αἰσϑάνηται χαὶ τοῦ χρόνου. 

10 ὅτι males ἢ ὅλως πρότερον εἶδον ἢ ἤχουσα. xat ἐπεὶ τότε γίνεται μνήμη, 

ὅτε χρόνου αἴσϑησις, ὅσα eee αἰσϑάνεται, ταῦτα xat μνημονεύει. ὃ γὰρ 20 

πεπτωχὼς ὄνος πέρυσιν εἰς tovds τὸν βόϑρον. τήμερον δὲ ἰδὼν αὐτὸν χαὶ 
>) ἰ 

b) la WA 4 ~ , x 

ἀναχωρήσας, ἤσϑετο, ὅτι πρότερον πέπτωχεν ἐν αὐτῷ. αἰσϑάνεται οὖν χαὶ 
\ ‘ ~ {2 35 ? 3 c , - » ͵ la \ \ » 

τὰ λοιπὰ τοῦ χρόνου, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως τοῖς ἀνθρώποις" ὃ υὲν γὰρ ἄνϑρωπος. 

15 πρὸς τῷ αἰσϑάνεσϑαι, πότε εἰὸς χαὶ πότε ἤχουσεν, οἷδε χαὶ τὴν διαφορὰν 

τοῦ παρεληλυϑότος χαὶ μέλλοντος, τὰ δ᾽ ἄλογα τούτου μόνου αἰσϑάνεται 
- Oo ~ / ” ( ~ 9\ , Ὑ 3 VY > ‘ 

TOU OTL VOY TLITTEL Ἢ TETTWXE, TOU OE μέλλοντος EVVOLAY οὐχ ἰσχει. ειπὼν 

[Ὡ] 

ie, ΄ ΄ ~ ΄ , & 

Σ ὅτι ὅσα χρόνου αἰσϑάνεται ταῦτα μνημονεύει, ἐπήγαγε: χαὶ τούτῳ ῷ 25 o 

atotavetat, τουτέστι χαὶ ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς ψυχῆς μνημονεύει, ἐν. 
« 9) 

20 ᾧ χαὶ αἰσθάνεται. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰσϑητιχόν: ἐν yap τῷ ϑρεπτιχῷ 7 

τῷ φυτιχκῷ οὐχ ἔστι μνήμη, ἀλλὰ τῷ αἰσϑητικῷ, ἐν ᾧ χαὶ τὸ φαντάζεσϑαι. 

x Σ 1 NS. \ 5 , ~ p. 449030 ᾿Επεὶ δὲ περὶ φαντασίας εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς Περὶ 

ψυχῆς χαὶ νοεῖν οὐχ ἔστιν ἄνευ φαντάσματος. 

ews συνεχές ἐστιν ἐν TH ὥστε τοῦ νοουμένου χατὰ 30 

bo or συυβεβηχὸς ἂν εἴη, ὡς εἶναι τὸ πᾶν τοιοῦτον: ἐπεὶ δὲ περὶ φαντασίας 
>) ΄ 5 ~ \ v ΄ 

εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς [lept ψυχῆς χαὶ νοεῖν οὐχ ἔστιν ἄνευ φαντάσματος, 
a) v 

φανερὸν Ott τοῦ νοουμένου χατὰ -συμβεβηχὸς ἂν εἴη. τὰ 6 ἄλλα μεταξὺ 
΄ 7 

παρεμβέβληται ὡς χατασχευαστιχὰ τοῦ μηδὲν νοεῖν ἄνευ φαντάσματος. ἔστι 
= SEL ) > , 
δὲ τὸ λεγόμενον ἀπάντησις χαὶ λύσις πρὸς ἔνστασιν τοιαύτην δυναυένην 

30 φέρεσϑ ὃς τὰ ρηϑέντα᾽ εἰπὼν γὰρ ὅτι H ωνήμη μόνης τῆς αἰσϑητιχῆς 35 30 φέρεσθαι πρὸς τὰ ῥηϑέντα: εἰπὼν γὰρ ὅτι ἢ μνήμη μόνης τῆς αἰσϑητιχῇς 

ψυχῆς ἐστι χαὶ τούτῳ μόνῳ μνημονεύει ᾧ χαὶ αἰσϑάνεται, ἐπειδὴ μνημο- 

νεύομεν χαὶ τῶν νοητῶν (τὰ γὰρ ἐπιστητὰ νοητά), εἶπεν av τις, ὅτι, ἐπειδὴ 
\ ~ > ~ 5 , » 5 v VW. fe = =~ SOs melee a " 

παν τῶν πιστῶν, Oa ΤΠ}, Sata) Tomy ΠΟΤΕ 1: αἰσϑητιχῆς ψυχῆς 
‘ id ΄ 384 \ ~ ~ ΄ “,;, 

ἢ υνήμη χαὶ τὸ μνημονεύειν, ἀλλὰ χαὶ τῆς λογιχῆς. λύει οὖν αὐτὴν HV. 
5 , 5 , 

88 λέγων, ὅτι τοῦ νοουμένου Ὁ νοούμενον τὸ νοητὸν ἥτοι τὸ χαϑόλου, τὰ 

2 prius οὔτε om. ( 8 δ᾽ ἐστι Sa: δὲ CRP post γενομένου add. ἐστί CRP 

10 ὅτι] ἤτοι Sa alt. 7 Sa: zat CRP 12 σήμερον CRP 13 πρῶτον CRP 

οὖν Sa: μὲν CRP 15 χαὶ post διαφορὰν add. RP 16 μόνον a 

20 αἰσϑητόν a ρεπτιχῷ a: λογικῷ ceteri 21 pr. τῷ Sa: om. CRP φυσιχῶ RP 

ἀλλ᾽ ἐν tw a, fort. recte 22 ἐπειδὴ ὃ τοῖς] τὼ S post zat add. ὅτι a 

25 ἂν Sa: om. CRP ὡς elvat—av εἴη (27) om. ὃ 29 τοιαύτης δυνάμεως S 

dl μόνῳ om. S 34 τοῦ λογιχοῦ Sa (τῆς λογικῆς etiam Soph.) οὖν] Sa: 

δὲ CRP 3D νοουμένου τοῦ νοητοῦ ἤτοι τοῦ CRP 
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yap μερικὰ αἰσϑητά), τοῦ δὴ) νοουμένου χατὰ συμβε βηχός ἐστι μνήμη. εἰ 128» 

δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν εἴη ἢ μνήμη ἕξις ἣ πάϑος καὶ τοῦ λογιχοῦ μέρους τῆς 

ψυχῆς, ἀλλὰ μόνου τοῦ αἰσϑητικοῦ. 6 γὰρ νοῦς συμπλέχεται τῇ φαντασία, 
98 Ἂ 

ὡς μαϑησόμεϑα τὴν λέξιν βασανίζοντες, χαὶ ἄνευ ταὐτῆς οὐδὲν νοεῖ’ πίναξ 

yap ἐστιν ἣ φαντασίχ τῷ νῷ. τὰ γὰρ ἐν αὐτῇ ἐγγῥαφέντα χαὶ ἐντυπω- 

ϑέντα ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως ὁρῶν 6 νοῦς ἀποσυλᾷ τοὺς χαϑόλου 

λόγους αὐτῶν. ὡς yap ἄνευ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως οὐχ ἔστι φαν- 

σασία, οὕτως οὐδὲ ἄνευ φαντασίας λῆψις τοῦ χαϑόλου. ἀπὸ γὰρ τῶν ἐν 

αὐτῇ τύπων χαὶ ἐγχαταλειμμάτων, ὡς εἴρηται, συνάγει τοὺς χαϑόλου λόγους 

6 νοῦς. ὕφ᾽ οὗ συνάγεται ἀναγχαίως, ὡς ἔχε: τὸ ἐγχατάλειμμα χαὶ ὁ 

τύπος ὃ χινῶν τὴν φαντασίαν πρὸς τὰ αἰσϑητά, οὕτως ἔχειν χαὶ τοὺς 

χαϑόλου λόγους τοὺς χινοῦντας τὸν νοῦν πρὸς τοὺς τῆς φαντασίας τύπους 

χαὶ τὰ ἐγχαταλείμματα. γίνεται γὰρ ἀπὸ μὲν τῶν αἰσϑητῶν ὃ τύπος χαὶ 
x \ 4 Q/ σ , re ~ 

τὸ ἐγχατάλειυμα, ἀπὸ δὲ τούτων τὸ xabohov. ὥστε συμπλέχεται ὃ vous 
δι 

τῇ φαντασίᾳ, καὶ ἄνευ αὐτῆς οὐδέν τι δύναται: νοεῖν. εἰ δὲ τοῦτο, δηλονότι 

ὥσπερ ἢ αἴσϑησις xa? αὑτὸ μὲν ὁρᾷ τὸν τ πο ἐν ᾿Αϑήναις ἐλέ- 

φαντα, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸν ἐν Ἰνδίᾳ νεμόμενον, ἣ ἵνα σαφέστερον 
>) id ν ΄ ~ ΝᾺ Ἢ , ΄ ~ 

εἴπω, ὥσπερ ἢ αἴσϑησις δρῶσα τὸν Σωχράτην ὁρᾷ τὸν χοινὸν χαὶ χαϑόλου 
ἌΡ. © \ \ 2 - q)? σ \ , o \ ΄ Paap 

ἄνθρωπον (xat yao ἐν τῷ xa? ἕχαστα τὸ χαϑόλου), οὕτω zat ἢ μνημη 
\ 

> ( ταν ΄ὔ 3 ~ , κ᾿ ~ , . ~ 

yay αὑτὴν μέν ἐστι τοῦ τύπου χαὶ tod πάϑους, χατὰ συμβεβηχὸς τοῦ on o- 

, \ \ , \ > \ 3 \ ~ > 5 

χαϑόλου: τὸ γὰρ χαϑόλου χατὰ ἀναπλασμὸν ἀπὸ τοῦ ἐν TH αἱσ 

πάϑους 6 νοῦς ἀναζωϊραφεῖ. οὕτως οὖν χαὶ ἢ μνήμη zat αὑτὴν μὲν 

ἐνεργεῖ περὶ τοὺς τύπους χαὶ τὰ ἐγκαταλείμματα, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ περὶ 
X\ 

Ὁ 

δ \ ’ ~ ~ 

τὰ χαϑόλου. χατὰ συμβε βηχὸς ἄρα ἐστὶ μνήμη tod νοητοῦ διὰ τὸ ἅμα 129° 

τῷ γενέσϑαι μνήμην τῶν πραγμάτων συναναφαίνεσθαί πως αὐτῇ χαὶ comes 
, Ω 7 \ Vv qQ? ΣΝ \ ΄ ~ ~ (awed 

τούτων χαϑόλου. χαὶ ἔστι xa? αὑτὸ μὲν ὁ νοῦς τῶν xatlohon, ὡς ἢ 
’, ~ ~ . ~ ~ , 

φαντασία τῶν φανταστῶν, χατὰ συμβεβηχὸς GE τῶν αὐτῶν τούτων 
, ΄ Be ΄ \ ΄ 5 > , Μ ~ 3 ) a7 , 

χαϑόλου ἢ μνήμη, ὡς χαὶ ἢ ἐν ᾿Αϑήναις αἴσϑησις tod ἐν ᾿Ινδίᾳ νεμομένου 
5 , ~ > " » \ » ΄ 

ἐλέφαντος. ταῦτα μὲν οὖν ἀρχηύντως, ἐπὶ δὲ τὴν λέξιν μετιτέον. 

o 

30 p.450a1 LopPatver yap τὸ αὐτὸ πάϑος ἐν τῷ νοεῖν, ὅπερ χαὶ ἐν 5 

τῷ διαγράφειν 

Τοῦτο zat τὰ ἐφεξῆς. πάντα, ὡς εἴρηται, μεταξὺ παρεμβέβληται, χατα- 

σχευαστιχὰ ὄντα. ὡς δηλοῖ χαὶ ὁ γὰρ σύνδεσμος αἰτιολογικὸς ὥν. εἰσὶν 

οὖν χατασχευαστιχά, ὅτι οὐδὲν νοεῖ ἄνευ φαντάσματος ὃ νοῦς. πάνυ δὲ 10 

35 ἀσαφῶς χαὶ μεμελανωμένως ἀπαγγέλλει τὰ heyopeva. ἔστι δὲ συλλεξάμενον 

1 δὴ] διὰ 5 2.3 πάϑος μόνου τοῦ αἰσϑητικοῦ χαὶ--φυχῆς CRP 4 πινάκιον CRP 

9 αὐτῶ CRP (αὐτῇ etiam Soph.) 13 ante yap add. pév CP 16 ἑαυτὸ 8 

(αὑτὸ etiam Soph.) ὁρᾷ τὸ S: ὁρατὸν a (ὁρᾷ tov etiam Soph.) 17 νεμόμενον 

SCRa Soph.: ἐλέφαντα P 19 zat γὰρ ἐν τῷ] ἐν yap τοῖς RP 20. 21 τὸ καϑό- 

λου ἈΡ 22 οὕτω χαὶ CRP χαϑ᾽ ἑαυτὴν S 25 αὐτῶ RP 26 xad” 

ἑαυτὸ 8 28. ᾿Ινδίᾳ νεμομένου Sa: Θήβαις CRP 29 οὖν om. CRP 32 παρεμβέ- 

βληνται RP 33 ὡς] καὶ 8 84 οὐδὲ RP 35 ἀποστέλλει RP συλλεξαμένοις CRP 



10 MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 45041. 5] 

\ ~ > ~ o , x » ΞΔ , > ~ -" ΓΕΒ, Ὁ Veep) 

τὸν νοῦν εἰπεῖν οὕτως" συμβαίνει to αὐτὸ πάϑος ἐν τῷ νοεῖν, ὅπερ xat ἐν 129 
~ ΄ σ As 2 ~ 5 ": , 3 ~ σ΄ 

τῷ διαγράφειν. ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν βουλόμενοι ἀποδεῖξαι, ὅτι 

τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, χαὶ μηδὲν ὅλως χρύ- 

ζοντες πρὸς τὴν τοιαύτην δεῖξιν ὡρισμένου τινὸς ποσοῦ (χἂν γὰρ δαχτυλιαία 

5 ἐστὶν ἑἐχάστη τῶν πλευρῶν αὐτοῦ χἂν πηχυαία χἂν ἡτισοῦν, δειχϑήσονται 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι, ὥστε ὅλως wh δεόμενοι ὡρισμένου τινὸς ποσοῦ, οὔτε 1 

Ἰὰρ ἰσοσχελοῦς οὔτε ἰσοπλεύρου οὔτε σχαληνοῦ, ἀλλὰ μόνον τριγώνου), 
a a ΄ ΄ , ,ὔ ” ~ 

Gums διαγράφομεν ὡρισμένον τρίγωνον χατὰ ποσόν (ὃ yap ἂν γραφῇ, 7 ἰσό- 
5 > , > ~ ~ \ / 

πλευρὸν ἀνάγκη εἶναι ἤ τι τοιοῦτο, πᾶν δὲ τὸ γεγραμμένον edddypappov 

10 ὥρισται), οὕτω καὶ ὃ νοῶν, κἂν μὴ ποσὸν νοῇ. τίϑεται πρὸ ὀὁμ- 
“ ἐς Ἃ \ , Ἃ , ” 5 ΄ ” v 

μάτων ποσόν. χἄν ap hevxdv, χἂν Depuov, χἂν ὀσμήν, χἂν ἄλλο τι 

τῶν ἀμερῶν νοῇ, μετὰ ποσοῦ ταῦτα νοεῖ" ἣ γὰρ ἐπιφάνειαν λευχὴν ἣ 

σῶμα ϑερμόν. ἀλλὰ χἄν ποτε πρὸς τὸν πρῶτον χαὶ πολυτίμητον νοῦν 20 

ἐπιστρέψῃ, εὐθὺς ὄγχους καὶ μεγέϑη χαὶ διαστάσεις τινὰς φαντάζεται. 

15 πάλιν δὲ εἰ χαὶ νοῶν τὸ λευχὸν 7 τὴν ὀσμὴν ἣ τὴν γλυχύτητα, ποσὰ μὴ 

΄ - ~ 3359 5» ὃ . ~ ~ > 2 ee x Χ \ 
ποσότητος ταῦτα νοεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ ποσὰ ταῦτα vost, GAA ἢ τὸ μὲν λευχὸν 

διαχριτιχόν ἐστιν ὄψεως, τὸ GE ϑερμὸν συγχριτιχὸν μὲν τῶν ὁμογενῶν, δια- 

χριτιχὸν δὲ τῶν ἀλλοτρίων, χαὶ τὸ γλυχὺ ὁμοίως. ὅτι δὲ μετὰ ποσότητος 
ὶ ‘ ’ ὶ ϊ i 

90 ταῦτα νοεῖ, δῆλον" ἐπειδὰν γὰρ vow λευχόν, μετὰ ἐπιφανείας ἢ σώματος % 
- ΄ ΄ ᾿ - ic 2 e ~ 

αὐτὸ νοεῖ: ἣ δὲ ἐπιφάνεια χαὶ τὸ σῶμα ποσόν. ἐπεὶ οὖν ὁ νοῦς ὃ ἂν 
~ ~ ~ ~ a ~ ’ σ 

νοῇ μετὰ ποσοῦ τινος αὐτὸ νοεῖ, ταῦτα δὲ τῆς φαντασίας (αὕτη γὰρ παρ- 
~ 

εμπίπτουσα ταῖς tod vod νοήσεσιν, ὡς 6 Πλάτων φησίν, οὐχ ἐᾷ νοῆσαι 
- σ 3) ‘ σ ~ ’ 3 2 5: ‘ » ‘ 

χαϑαρῶς, ὅπερ ἐστὶν ἕχαστον τῶν νοουμένων, ἀλλ εὐθὺς ὄγχους χαὶ δια- 

bo or στάσεις χαὶ μεγέϑη παρεμφαίνει), φανερὸν ὅτι οὐδέν τι νοεῖ χωρὶς φαντά- 

σματος. 

p. 45025 Ἂν δὲ ἢ φύσις ἡ τῶν ποσῶν, ἀορίστω 
ποσὸν ὡρισμένον, νοεῖ ὃ 

Εἰπὼν ὅτι χἂν μὴ ποσὸν νοῇ (εἰσὶ δέ, ὡς ἴσμεν, μὴ ποσὰ πᾶσαι 80 

80 af ἄλλαι αἱ παρὰ τὸ ποσὸν χατηγορίαι, οὐσία, ποιόν, πρός τι χαὶ at λοιπαί), 

2 βουλόμενος R 3 εἰσὶν ἴσαι ἃ μηδὲ C 5 ἡτισοῦν SPa Soph.: ὁστισοῦν CR 

δειχϑήσεται S 9 τοιοῦτόν τι CRP (variant etiam Soph. codd.) δὲ Sa Soph.: 

yap CRP 10 6 om. a (habet etiam Soph.) 10. 11 τίϑεται---ποσόν Sa: μετὰ 

ποσοῦ ταῦτα νοεῖ CRP Soph. 12 μετὰ (τοῦ 844. 5) ποσοῦ ταῦτα νοεῖ Sa: τίϑεται---ποσόν 

(v. 10. 11) CRP 15 πάλιν Sa: τάχα CRP Soph. νοεῖ conicio 16 πρὸ 

ὀμμάτων ποσὸν τίϑεται CRP, sed v. 11 et Arist. 16. 17 xat ποσότητός τινος S 

17 prius ταῦτα] αὐτὰ CRP, sed v. 12. 20 18 ἐστιν ὄψεως Sa: ὄψεώς ἐστι RP, ὄψεως 

© Soph. 19 δὲ ante ὁμοίως add. a 21 ὃ δᾶν (= δὴ av) CRP 22 ταύτη R 

23 Πλάτων] Phaedo p. 66 D (cf. Philop., Comm. XV 2,30. 542,12), male Soph. p. 260 ἢ 

affert Spengel 24 τῶν νοουμένων ἕχαστον CP 25 τι om. P 27 ἀόριστον a 

(Arist. E') τίϑησι CRP 28 οὐχ ante 7 ποσόν add. S μόνον a (Arist., 

ef. p. 11,7): ὡρισμένον ceteri, ante wp. add. ody rubro P 29 εἰπὼν a: εἰπὼν 

δὲ ceteri χἂν CRP Arist.: ἐὰν Sa yor, om. a 
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> / ἋἊ a , 4 ~ ~ > , a7 » uf « 

enn (ayev? ἄν ὃ φύσις ἢ τῶν ποσῶν, ἀορίστων Ge. ESTE OE τὸ AE- 129° 
7 om 

aL 
\ ΄ a) \ 

épevov’ ἂν δὲ 7 τὸ νοούμενον μὴ οὐσία μηδὲ ποιόν, ἀλλά τι τῶν ὑπὸ τὸ ποσόν, 

οἷον τρίγωνον (ποσὸν γάρ te τὸ τρίγωνον), ἄν οὖν ποσόν, ἀόριστον μέντοι 

(ἀόριστος yap χατὰ τὸ ποσὸν ἢ τοῦ τριγώνου φύσις), τίϑεται μὲν χαὶ χατα- 

5 Ἰράφει ποσὸν ὡρισμένον (πᾶν γὰρ γεγραμμένον τρίγωνον, ὡς ἤδη εἴρηται, 

"ὡρισμένον), νοεῖ δὲ οὐχ ὡρισμένον (οὐ γὰρ νοεῖ αὐτὸ ὅτι σχαληνὸν ἢ ἰσό- ὡρισμένον), νοεῖ δὲ οὐχ ὡρισμένον (οὐ γὰρ νοεῖ αὐτὸ ὅτι σχαληνὸν Ἢ ἰσὸ 

πλευρον), ἀλλ᾽ ἁπλῶς ὡς ποσόν, τουτέστιν ἀλλ᾿ ἁπλῶς τρίγωνον, χαὶ τρί- 

Ἰωνον ἀδιάστατον: 6 γὰρ τοῦ τριγώνου λόγος χαὶ τὸ εἶδος ἀδιάστατον. of 

μὲν γὰρ ἐν τῇ φαντασίᾳ tod αἰσϑητοῦ τριγώνου τύποι ὡρισμένοι τρόπον 

10 τινὰ χατὰ μέγεϑος (ὅσον yap ἦν τὸ γεγραμμένον, τοσοῦτον αὐτὸ πάλιν ἢ 

φαντασία φαντάζεται), τὰ δὲ χαϑόλου, ἅπερ x τῶν τύπων συναϑροίζεται. 

ἀόριστα κατὰ μέγεϑος: οὐδὲν yap χαϑόλου ὥρισται μέγεϑος. ὥστε μετὰ 

μεγέϑους ἀεὶ ἢ νόησις αὐτοῦ, ὥσπερ χαὶ τὰ ὁρώμενα Ἰράμματα μετὰ 40 
la la ~ av ΄ Ἁ ~ > σε ~ 5 ᾿ 5 ‘ 

μεγέϑους τινός. ταῦτα δὲ λέγεται περὶ tod xa’ ἕξιν vod, ἀλλ᾽ ov περὶ 
~ ~ ~ ‘ ‘ > Ἐς > ΄ » > 

15 τοῦ πραχτιχοῦ. νοεῖ μὲν οὖν αὐτὰ οὐχ ἧ μεγέϑη οὐδ᾽ ὡς ἔχοντα τοσόνδε 
΄ > ’ a ΄ 3 5 Ν ’ὔ ΄ ij 

μέγεϑος, ἀλλ᾽ ὅλως ὡς ἀμεγέϑη, ef χαὶ παρεμπίπτει μεγέϑους φαντασία" 

εἰ δὲ μετὰ μεγέϑους, δηλονότι μετὰ φαντασίας: οὐδὲν ἄρα νοεῖ χωρὶς 

φαντάσματος. 

p. 45027 Διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν οὐχ ἐνδέχεται νοεῖν ἄνευ συν- 

ν 

5 

ἐ 
~ Xa) v , \ ‘ > , v “ ἃν Ue ἫΝ 

40 εχοῦς οὐδ᾽ ἄνευ χρόνου τὰ μὴ ἐν χρόνῳ ὄντα ἄλλος λόγος. ὦ 

Μὴ ἐν χρόνῳ λέγει πάντα τὰ ἀΐδια. εἰπὼν δὲ ὅτι πᾶν, ὃ ἂν νοῇ 

ὃ ἐν ἕξει δηλονότι νοῦς, μετὰ φαντασίας τινὸς χαὶ μεγέϑους αὐτὸ νοεῖ χαὶ 

ἐν χρόνῳ, ἐπειδὴ συνήσϑετο ἀπαιτούμενος τὴν τούτων αἰτίαν (ζητεῖται γὰρ 

διὰ τί τὰ ἀυεγέϑη χαὶ ἄχρονα μετὰ υεγέϑους χαὶ ἐν χρόνῳ νοεῖται), ἐπ- 

25 ἤγαγε; διά τίνα μὲν οὖν αἰτίαν οὐκ ἐνδέχεται νοεῖν ἄνευ συν- 
~ \ 4 \ wv , ‘ +I Re , \ 

eyods χαὶ μεγέϑους μηδὲ ἄνευ ypovev τὰ ἀΐδια, ἄλλος λόγος, xat προσ- 

υπαχουστέον τὸ ἀχριβέστερος. εἴρηται μὲν γὰρ χαὶ νῦν ὅτι διὰ τὸ συμ- 

πλέχεσϑαι τῇ φαντασίᾳ, δέδειχται ὃὲ χαὶ ἐν ἄλλοις ἀχριβέστερον, χαὶ διὰ 
, 5 5 , wv ἀξ, >) asa Ἁ 

τί ἐν χρόνῳ χαὶ οὐχ ἀχρόνως. ἄλλος οὖν λόγος ἀχριβέστερος δέδειχε τὸ 

80 παρόν. μήποτε δὲ τὸ ἄνευ χρόνου ὡς ἑρμηνευτιχὸν ἐπῆχται τοῦ ἄνευ 
ἘΣ > v “« ‘ ” , > , 

συνεχοῦς, ἵν᾽ ἢ τὸ ἄνευ συνεχοῦς χαὶ τὸ ἄνευ χρόνου ex παραλλήλου 

χείμενον" 6 1ὰρ χρόνος συνεχής ἐστιν. χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον" διὰ τίνα 

1 tert. δὲ om. RP 2 νοούμενον] λεγόμενον RP, prius C 4 τὸ om. CRP 

zai om. © 4.5 χαταγράμμα © 5 εἴρηται] p. 10,9 6 σχαληνὲς CR 

9 τῇ om. a 10 ἂν ante ἣν add. RP αὐτῷ S, prius ἢ 10. 11 ἡ φαν- 

τασία om. RP 12 οὐδὲ RP μεγέϑει C 13 αὐτοῦ H νόησις ἀεὶ CRP 

15 οὐδ᾽ Sa: τουτέστιν οὐχ CRP 16 ἀμεγέϑους CR παραπίπτει S 19. νοεῖν 

90 

50 

SCRP (Arist. E): νοεῖν οὐδ᾽ a (νοεῖν οὐδὲν Arist. praeter E) 19. 20 ἄνευ τοῦ 

συνεχῶς Arist. EY 21 λέγεται CRP δὲ πᾶν ὅτι av Sa 26 prius καὶ om. RP 

ν»ηδὲ] οὐδὲ conicio 27 πὸ] τοῦ a, fort. recte: v. Ind. ἀκριβέστερον C, prius P: 

ἀχριβέστερα R εἴρηται---δὲ (zai add. a) ἐν ἄλλοις ἀχριβέστερον (28) Sa: om. CRP 

30 δὲ] διὰ RP 31 tv’—ovveyods om. RP 
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~ 

uty οὖν αἰτίαν ob δύναται νοεῖν τὰ UN ἐν χρόνῳ ἄνευ χρόνου, ἄλλης λόγος. 129+ Wey ὃ ι γεῖν τὰ UN EV χρόνῳ ἄνεῦ χρόνου, | ἄλλης λογος. 12 

ζητεῖται γὰρ τοῦτο. 

p. 45029 Μέγεϑος δ᾽ ἀναγχαῖον γνωρίζειν χαὶ χίνησιν, ᾧ χαὶ 
χρόνον. 

>)! Τοῦτο oon ἂν οἶμαι εἴη τῷ τίϑεται πρὸ ὀμμάτων ποσόν. τ on 

νοεῖ 6 οὐχ ἣ πόσόν. ᾿εἰπὼν vp ὅτι ὃ νοῦς τίϑεται πρὸ ὀμμάτων tO 
"ἢ ποσὸν ὡς ποσόν, ὅμως οὐχ ἢ ποσὸν vost αὐτὸ (οὐδὲ yap ἐστι τὴν μη ' f J 7 
ἀρχὴν ποδόν), ἀλλ ἣ ἄποσον, περὶ ὧν ἀχριβέστερον εἴρηται ἐν τῷ “τρίτῳ 

λόγῳ τῶν Περὶ ψυχῆς, ὅτε ἐζητεῖτο πῶς ὃ νοῦς νοεῖ τὰ νοητά. ἐπειδὴ οὖν 

10 Ἰνῶσις Futv γίνεται χαὶ μεγέϑους χαὶ χινήσεως, ἅπερ ἐστὶ χαὶ χυρίως Tosa, 

λέγει ὅτι ταῦτα γνωρίζει τῷ μορίῳ τῆς ψυχῆς ᾧ χαὶ τὸν χρόνον" γνωρίζει 15 

δὲ τὸν χρόνον τῇ πρώτῃ αἰσϑήσει. τὸ ὃὲ χαὶ τὰ φαντάσματα τῆς 

χοινῆς αἰσϑήσεως πάϑος ἐστίν οὕτως ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν" ἐν ἐχείνῳ 
τῷ πορίῳ τῆς Ψυχῆς γινώσχει μὲ ἔγεϑος χαὶ χίνησιν, ᾧ χαὶ χρόνον: ἔστι ὃ 

15 τὸ μύριον ἐχεῖνο ἢ χοινὴ αἴσϑησις, ἧς πάϑος ἐστὶν ἢ φαντασία. εἰ ὃ 

πάντα, ἀφ᾽ ὧν ὃ νοῦς τὰ χαϑόλου συνάγει, φανταστά (χωρὶς γὰρ φαντασίας 

οὐδὲν ὁ νοῦς νοεῖ ἣ συνεργούσης ἣ ἐμποδιζούσης, τὰ μὲν συνεργούσης ὡς 
ἐπὶ τῶν μαϑηυάτων — οἷον γὰρ ἀβάχιον τοῦ νοῦ ἐστιν ἐπὶ τούτων 7 20 

φαντασία" χαὶ εἰς ἄλλα δὲ πολλὰ συνεργεῖ ---, τὰ δὲ χαὶ ἐμποδιζούσης, ὡς 
20 ἐπὶ τῆς τῶν νοητῶν τε χαὶ ϑείων ϑεωρίας: ἐν γὰρ τῇ τούτων ϑεωρία 

περιέλχεται ὁ νοῦς ὑπὸ τῆς φαντασίας σχήματα xal μεγέϑη φανταζομένης 

χαὶ wy Bene nanions ἐχείνων εἰλιχρινῶς ne) Ceca) εἰ δὴ πᾶντα, ἀφ᾽ 

ὧν δ᾽ νοῦς τὰ χαϑόλου συνάγει, φανταστά, ἢ OF φαντασία χαὶ ἢ μνήμῃ αἱ 

ret τῷ ὑποχειμένῳ χαὶ aa τῆς χοινῆς αἰσϑήσεως, δηλονότι τῷ πρώτῳ 530 

τῷ or ἰσϑητιχῷ τούτων ἢ γνῶσίς ἐστι. χαὶ δῆλον τοῦτο ἐχ τοῦ μνημονεύειν χαὶ 

ae τῶν ἀλόγων ζῴων. τὸ δὲ ἢ δὲ μνήμη καὶ τῶν νοητῶν οὐχ 

ἄνευ φαντάσματός ἐστιν ἴσον ἐστὶ τῷ “ταῦτα δέ, ὧν ὡς νοητῶν μνὴη- 

uovebet, οὐχ εἰσὶ νοητά, ἀλλὰ φανταστά᾽. λέγομεν δὲ αὐτὰ νοητὰ χαὶ 

ανήμην νοητῶν 7 διὰ τὸ τὸν νοῦν περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖν, ὡς εἶναι φανταστὰ 
\ id ~ σ id =O id , \ >) Ἁ >] ~ \ a7 σ 

80 μὲν ἁπλῶς, ὅταν ἢ αἴσϑησις ἢ πρώτη περὶ αὐτὰ ἐνεργΐ, νοητὰ δέ, ὅταν 
\ ΄ ~ ~ 4 ¢ ¢ ΝΜ \ ~ , ἊΝ Δ ΟΝ N ΡΣ 9 

ὃ νοῦς μετὰ τῆς φαντασίας, ὡς ἢ ὄψις μετὰ τοῦ βιβλίου: 7 χαὶ διὰ τὸ ἀπ 
‘ 

ὃ οἷμαι Sa: om. CRP 6 νοεῖ] ἐννοεῖ S ὅτι, (el xat) 6. gr. conicio 

7 ae 5 8 7 om. RP 9 λόγῳ τῶν seripsi: λόγω tH RP: τῶν ἃ: λόγω SC, 

v. De an. [ 4-- ἐζήτει SR 10 ἐπιγίνεται CORP ὥσπερ ἃ 

χαὶ ee κυρίως) Sa: om. CRP 11 ᾧ Sa: ἐν ὦ CRP 12 χαὶ τὰ] κατὰ C 

τὸ φάντασμα Arist. 13 ἐν vid. del. 14 ante γινώσχει add. ἐν ὦ xat τὸν 

χρόνον RP ᾧ zat χρόνον om. RP 16 πάντα CRP Soph. (ef v. 22): τὰ πάντα Sa 

ta Sa (cf. v. 23): τὸ CRP Soph. 17 alt. συνεργούσης SC Soph.: ὡς ἐνεργούσης 

RP: ὡς συνεργούσης a 19 alt. xat Sa: om. CORP 20 τῆς om. RP 

22 συγχωρουνένης CO éxetvw RP 23. 24 tH ὑποχειμένω αἱ αὐταὶ CRP: τῷ ὑπο- 

χειμένῳ ταὐτό Soph. 26 δὲ (ante μνήμη) om. RP zai 7 τῶν Arist. 

26. 27 οὐχ ἄνευ ths φαντασίας Arist: EY 27 ἐστὶ om. S 5: 29 ἡ xat det Sa- ἡ 

dl τῆς om. CRP 
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αὐτῶν συνάγεσϑαι τὰ νοητά, αὐτούς φημι τοὺς χαϑόλου λόγους. εἰ GE τοῦτο, 12 

φανερὸν ὅτι ἢ μνήμη τοῦ νοουμένου, τουτέστι τοῦ νοητοῦ, χατὰ συυ- 

βεβηχὸς ἂν εἴη, xa? αὑτὸ δὲ τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ, τουτέστε τῆς 

πρώτης χαὶ χοινῆς αἰσϑήσεως. εἰ δ᾽ ἣν ἢ μνήμη πάϑος τοῦ vod, ἦν ἂν 

xa αὑτὸ χαὶ τῶν νοητῶν. φανερὸν δέ, ὡς χαὶ πρότερον εἴρηται, ὅτι τοῦ 

πρώτου αἰσϑητιχοῦ πάϑος 7 ἕξις ἐστὶν ἢ μνήμη. χαὶ ex τοῦ πολλοῖς τῶν 

ἀλόγων ζῴων ὑπάρχειν χαὶ μὴ μόνοις τοῖς ἀνθρώποις τοῖς ἔχουσι δόξαν 
χαὶ φρόνησιν. εἰ γὰρ μὴ ἦν τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ, ἀλλά τινος τῶν νοητι- 

χῶν ὑερῶν, οὐδενὶ ἄλλῳ ἂν ὑπῆρχε πλὴν ἀνθρώποις" μόνοι γὰρ οὗτο! νοῦν 

ν ἔχουσιν. ε δὲ ὅτι οὐχ ἂν ὑπῆρχεν πολλοῖς Shu ἄλλων ζῴων; ἐπήγαγεν 
4 oy 

= 3. 
> v ~ € ~ ἘΞ .ν Vv as Si 9. ᾿ ΞΟ i) Lae Wee ἴσως ὃς οὐδενὶ τῶν ϑνητῶν, ὡς ταὐτὸν τῷ ᾿ἴσως δὲ οὐδενὶ τῶν ἀλόγων 

- , ~ a ΄ , > Al 

διὰ τὸ μηδενὶ τούτων ὑπάρχειν νοῦν. εἰπὼν δὲ ὅτι αἰσϑάνεται χρόνου πολλὰ 

τῶν ἀλόγων ζῴων (οὐ γὰρ πάντα αἴσϑησιν ἔχει χρόνου), χατασχευάζων τοῦτο 
ὶ ak oct i} ’ 

3 ἐπήγαγεν" ἀεὶ Vee ὅταν ἐνεργῇ τῇ μνήμῃ, «adds xat πρότερον 

13 

Sv 

90 

8 

εἴπομεν. ὁ γὰρ πεπτωχὼς ἐν τῷ βόϑρῳ ὄνος, ὅταν ἐνεργῇ τῇ ἀϑημῇ, 40 

ὅτι πέπτωχέ που ἣ φωνῇς ἤχουσε φϑοροποιοῦ τινος ζῴου οἷον λύχου, προσαι- 
σϑανεται ὅτι πρότερον ταῦτα πέπονθε. τὸ δὲ πρότερον καὶ ὕστερον ἐν χρόνῳ" 
αἰσϑάνεται ἄρα χρόνου. ταῦτα εἰπὼν λέγει" τίνος μὲν οὖν ἐστι μνήμη 

φανερόν, ὅτι τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ" τούτου γὰρ xal ἢ φαντασία πάϑος. 

χαὶ ἔστι Πρ Ὁ μὲν ὧν ἐστι φαντασία, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὰ νοητά" 

ταῦτα γὰρ εἶπεν ὅσα wh ἄνευ φαντασίας" μετὰ φαντασίας γὰρ καὶ ἣ 

τούτων, ὡς εἴρηται, γνῶσις. εἰ 68 χατὰ συμβεβηχός ἐστι τούτων ἢ μνήμη; 

δῆλον ὡς οὐχ ἀν εἴη ἢ μνήμη ἕξις ἡ πάϑος νοῦ" εἰ γὰρ ἦν ἕξις τούτου, 

ἣν ἂν χαὶ τῶν νοητῶν xa? αὗτό. 

p. 450195: ᾿Απορήσει e 0 ἂν τὶς" πῶς ToT 

ὄντος; τοῦ δὲ πράγμ 

ε 
ατος ἀπόντος υνημονεύεϊ τὸ μὴ παρόν. 

5 \ > ~ , 

Παάϑος λέγει τὸν τύπον χαὶ τὸ ἐγχατάλειμμα τὸ ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑη- 13 
eee tine se 3 ΣΤΟΝ NO τὸ δὶ τηρίῳ ἐγγραφὲν ἐχ τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως, πρᾶγμα δὲ τὸ αἰσϑητόν, 

) A 5 ~ ΄ 

ἀφ᾽ οὗ ὁ τύπος οὗτος χαὶ τὸ ἐγκατάλειμμα. ἀπορεῖ δὲ ταύτην τὴν ἀπο- 
΄ ΄ > , ΄ ΄ ~ \ ΄ cc ~ ~ ΄ ΄ 

ρίαν πάνυ ἀναγχαίως" ἢ λύσις γὰρ αὐτῆς τὴν φύσιν ἡμῖν τῆς μνήμης τίς 
> ἊΝ Ὁ v2 ’ 8 x , ~ ~ >) ¢ ἔστιν ἀριδήλως παραστήσει. τίνος μὲν γὰρ μορίου τῆς ψυχῆς ἐστιν ἢ 

7 wv ~ , ἊΝ {2 f ~ » >] ΔΝ > 4 

νήμη. εἴρηται αὐτῷ τίς ὃξ ἢ φύσις αὐτῆς, οὔπω. ἔστι δὲ τὸ ἀπορού- 

4 εἰ δ᾽ ἦν] ἦν δὲ ἦν ye R: ἣν δὲ ἦν ye P ἂν οἴη. S 5 εἴρηται] p. 449υ 38 

8 legit τι, quod om. Arist. MY 8. 9 νοητῶν RP 9 ἂν Ca: om. SRP 

10 

14 

24 

28 

ol 

ὑπῆρχον RP 11 post ταὐτὸν add. ὃν CRP alt. δὲ om. a οὐδὲν S 

45 

130° 

χαϑάπερ a 16 τινος om. a 16. 17 προαισϑάνεται CRP 18 χρόνου] 

χρόνω © μνήμη legit cum Arist. LSU Soph. (ἡ μνήμη EMY) 20 post μνημο- 

veuta add. in.mg. xa)? αὑτὰ S (Arist.) ὧν ἐστι φαντασία legit cum Arist. LSU Soy 

(4. φαντ. EMY) τὰ νοητά scripsi: τῶν νοητῶν libri 21 prius γὰρ om. P 

zat? αὑτὴν Sa 26 μνημονεύει cum Arist. LSU Soph. (μνημονεύεται MEY) 

γραφὲν C 29 οὗτος om. CRP 29. 30 thy ἀπορίαν ταύτην CRP 

παρίστησι CRP 32 αὐτῆς) αὐτοῦ R 

yh. 
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UsVOY τοιοῦτον, πῶς τοῦ πάϑους χαὶ τοῦ τύπου παρόντος χαὶ περὶ αὐτὸ 180: 
\ > , ~ ΄ ΄ ΄ vx \ ~ 

ἐνεργούσης τῆς μνήμης μνημονεύει τὸ μὴ παρόν. ἔδει γὰρ περὶ ὃ ἐνεργεῖ, 
~ f , ΄ ‘ ~ 5 ~ l4 

τοῦτο χαὶ μνημονεύειν. ἀπορήσας δὲ πρὸ τοῦ τὴν λύσιν ἐπενεγχεῖν, πρό- 
ς΄ p do ope ~ aye concen > ε - ΄ 

τερον ὑπομιμνῇσχει, πῶς γίνονται οἱ τύποι ἐν ἡμῖν, χαί φησιν: ὥσπερ 
ε ᾿ fale. A ~~ SN τε ΚΑ 75, ΄ Bate ~ ~ ~> 

οἱ σφραγιζόμενοι τοῖς δαχτυλίοις ἐνσημαίνουσι τῷ χηρῷ τὸ τῆς σφραγῖδος 10 σι 

ἐχτύπωμα, τοιοῦτόν τι γίνεται ex τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως ἐν τῷ 

πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ: ὑπὲρ οὗ ἐπὶ πλέον εἴπομεν πρότερον, ἡνίκα τὰ περὶ τὴν 
΄ > C ~ Ἐν > > , , > ΄ 

φαντασίαν διηρϑροῦμεν. γίνεται οὖν οἷον ζωγράφημα τι, οὗ ζωγραφήματος 
τὴν ἕξιν χαὶ μονὴν μνήμην εἶναι λέγομεν. xal διὰ τὸ ἐνσημαίνεσϑαι τοὺς 

10 τύπους ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ, ἂν τύχῃ τὸ τοιοῦτον αἰσϑητήριον ἐν 

χινήσει ὄν (ἔστι δὲ ἐν χινήσει αὐξανόμενον 7 φϑίνον), οὐ γίνεται μνήμη. 1ὸ 
σ A 4 "ἊΝ 3 a , >] gon ΤΟΝ As 5 wv » ‘4 ΄ 

ὥσπερ γὰρ οὐχ ἐνσημαίνεται ἐν ὕδατι ῥέοντι ἢ ἐν τῷ δαχτυλίῳ σφραγίς, 
o +> ~ ΄ ~ ΄ 5 BS > ’ ec. , 

οὕτως οὐδ᾽ ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ τῷ ἐν χινήσει ὄντι ἢ διὰ νόσον ἣ ἡλιχίαν 

ἐγγίνεσϑαι δύναται τύπος τις. τοῖς μὲν οὖν πάμπαν νέοις οὐ γίνετα! μνήμη 

15 διὰ τὴν χίνησιν, ἣν χινεῖται αὐξανόμενον, τοῖς ὃὲ πάμπαν γηραιοῖς διὰ τὸ 
ψύχεσϑαι xat olovet ϑρύβεσϑαι χαὶ ἀπαλείφεσϑαι τοὺς τύπους, ὥσπερ χαὶ 
ἀπὸ τῶν παλαιῶν οἰχοδομημάτων τὴν ἀληλιμμένην τίτανον ἣ χαὶ τὰ ἐν 
ΠΟΙ͂ΣΕ έ ὙΠ Σ χὰ ἀκ παῖ δ ἀπ χόνεν. οὶ ea πῶς αὐτοῖς γεγραμμένα ζῷα: ἀμαυρὰ γὰρ χαὶ ταῦτα τῷ χρόνῳ χαὶ ot ἐν τῇ 20 

χαρδίαᾳ τύποι γίνονται. ἄλλοις GE πάλιν οὐχ ἐγγίνονται τύποι διὰ τὴν σχλη- 

20 ρότητα τοῦ πρώτου αἰσϑητηρίου, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν τῷ λίϑῳ 7 τοῦ δαχτυλίου 
σφραγίς. οὐ γίνονται δὲ μνήμονες οὐδ᾽ οἱ λίαν ταχεῖς: ὑγρότερο! γάρ εἰσι 
τοῦ δέοντος χαὶ ἐοιχότες ὕδατι ῥέοντι. 

Ρ. 450011 ᾿Αλλ εἰ δὴ τοιοῦτόν ἐστι τὸ συμβαῖνον περὶ τὴν μνή- 
μὴν, πότερον τοῦτο μνημονεύει τὸ πάϑος: 

. ‘ ‘ ~ , ~ / 

25 Θεὶς τὴν ἀπορίαν xat mpd τῆς λύσεως εἰπὼν τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα, 
τίϑησι πάλιν αὐτὴν χαί φησιν: εἰ δὴ τοιοῦτόν ἐστι τὸ συμβαῖνον περὶ τὴν 80 

υνήμην, τὸ εἶναι αὐτὴν ἕξιν τινὸς ζωγραφήματος, πότερον τοῦτο τὸ ζωγρά- 
‘ X la ΄ ~ r ΄ Le 

φημα xat tov τύπον μνημονεύει 7 τὸ αἰσϑητὸν πρᾶγμα, ἀφ᾽ οὗ ὃ τύπος 
΄ Ν ~ ΄ \ Ἃ - οὗτός ἐστιν: εἰ μὲν οὖν τὸν τύπον τοῦτον μνημονεύομεν, οὐδὲν ἂν τῶν 

, ΄ ΄ > , Riese 4 δ ΄ 
80 ἀπόντων μνημονεύοιμεν (ἀπόντα δὲ λέγει τὰ πράγματα, ἀφ ὧν οἱ τύποι 

Ld . , / > ‘ Ἁ val ἐνετράφησαν): εἰ 6& ph τὸ ζωγράφημα μνημονεύομεν, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα, 
~ ΄ ΄ b) fe 4 ~ - ἢ πῶς μνημονεύομεν τὸ ἀπόν, οὗτινος ἀπόντος οὐχ αἰσϑανόμεϑα: πῶς οὖν 

1 τοιοῦτόν τι, ut vid., cum Arist. M (ceteri τ. τὸ) legit 7 ὑπὲρ] περὶ C 

εἴπομεν] p. 2,01 ss. 8 οὖν διαζωγράφημά τι, οὗ διαζωγραφήματος a, sed v. Arist. 

9. τὴν ante μονὴν add. S 13 τὸ ἐν (ἐχ R) κινήσει Ge R) ov RP 16 ψύχεσϑαι 

(etiam Soph.) cum Arist. MY (ψήχεσθϑαι recte ceteri) legit ϑρύπτεσϑαι ἢ Soph., 

prius P 17 παλαιῶν Ca (Soph. Arist.): πάλαι SRP 18 αὐτῆς a (αὐτῇ Soph. Ca) 

éyyeypappeva RP τῷ χρόνῳ χαὶ ταῦτα CRP 20 πάλιν τίϑησι CRP (Sopb. ?) 

27 post μνήμην add. τουτέστι CRP 29 μνημονεύομεν Scripsi: μνημονεύει μόνον libri 

30. 31 ἀπόντα---ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα (pro his οὗ μὴ αἰσϑανόμεϑα τουτέστι SC) SCa: εἰ δ᾽ éxeivo 

τὸ ἀπόν, οὕτω γάρ ἐστι τὸ ἐφεξῆς τῆς λέξεως. πῶς αἰσθανόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες περὶ τὸ 

ζωγράφημα τοῦτο μνημονεύοιμεν οὗ μὴ αἰσϑανόμεϑα τουτέστι ΒΡ 31 μνημονεύοιμεν C 

32 οὐχ SC: καὶ R, prius P: μὴ Pa post οὖν add. οὐ aC (?) 
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μνημονεύομεν τὸ ζωγράφημα, εἴτε ὅμοιόν ἐστι τῷ ἀπόντι, ὥσπερ τύπος 130: 
ἣ Ἰραφὴ ἐν ἡμῖν ov, εἴτε ἀνόμοιον; τοῦτο γὰρ δεῖ προσυπαχούειν. 36 

ταῦτα εἰπὼν πάλιν ἐπανέλαβε τὸν λόγον χαί φησιν: εἰ τούτου αὐτοῦ 

αἴσϑησις, τουτέστιν εἰ ἔστιν ἢ αἴσϑησις χαὶ ἢ ἐνέργεια τούτου αὐτοῦ τοῦ 
5 ζωγραφήματος χαὶ τοῦ τύπου, διὰ τί οὐχ ἄν εἴη τούτου χαὶ ἢ μνήμη, ἀλλ᾽ 

ἑτέρου, ἤτοι τοῦ ἀπόντος: ὃ γὰρ ἐνεργῶν τῇ μνήμῃ τὸ πάϑος χαὶ τὸν τύπον 

ϑεωρεῖ χαὶ τούτου αἰσϑάνεται. εἰ δὲ τοῦτο, πῶς τὸ μὴ παρὸν μνημονεύει: 
εἰ γὰρ μνημονεύει οὗπερ οὐχ αἰσϑάνεται, ὄψεται χαὶ ὅπερ οὐχ ὁρᾷ. 40 

p. 450020 Ἢ ἔστιν ὡς ἐνδέχεται χαὶ συμβαίνει τοῦτο. 

10 Τοῦτο ἅμα τε λύσις ἐστὶ τῆς ἀπορίας χαὶ δήλωσις τῆς φύσεως τῆς 46 

μνήμης. ἔστι δὲ τὸ ἐν πίναχι γεγραμμένον ζῷον χαὶ ζῷον χαὶ 
» σ \ ¢ ὦ ~ va ‘i ~ we <3 ~ 

εἰχὼν τὸν τρόπον τοῦτον’ ὅταν μὲν γὰρ ὁρᾷ τοῦτο ὁ ὁρῶν xal ἐνεργῇ 

περὶ αὐτὸ μόνον τὴν τέχνην ϑαυμάζων 7 χαχίζων, μηδὲν ὅλως προσεννοῶν, 
ως εὐ σ , ΄ " , , , ~ σ OBI \ ~ 

ὅτι pluyud ἐστι τοιουδὶ ζῴου, tote λέγεται Cwov ὅταν GE πρὸς τῷ ὁρᾶν 
’, δὴ Η ‘4 , σὰ , nn , Ἅ wv ΕΥ wt 

15 προσλογίζηται χαὶ ὅτι υαἱμημά ἐστι λέοντος ἢ λύχου 7 ἄλλου τινὸς Con, 

λέγεται τότε εἰκών. χαὶ ἔστι τὸ αὐτὸ χαὶ Ev χαὶ εἰχὼν χαὶ ζῷον, ἄλλως 50 
, «ὟΝ ΄ Se ohn ΄ o \ ΝΣ = ΄ ys a 

μέντοι χαὶ ἄλλως. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ TO ἐν τῇ χαρδίχ ἐγχατά- 

λειαμα ual ζωγράφημα, ὅπερ αὐτὸς φάντασμα εἶπε, det ὑπολαβεῖν, ὡς ἔστι 

χαὶ αὐτό τι χαϑ’ αὑτὸ χαὶ φύσις τις χαὶ πρᾶγμα χαὶ ἄλλου φάντασμα, 

20 ὥσπερ χαὶ τὸ ἐν τῷ τοίχῳ γεγραμμένον" ἔστι γὰρ χαὶ τοῦτο αὐτό τι xa’ 
αὑτὸ χαὶ φύσις τις καὶ προσέτι ἄλλου εἰκών. ὅταν οὖν ἐνεργῇ περὶ αὐτὸ 
ie ~ . , > ~ ε 

ἢ αὐτό, ϑεώρημα τοῦτο 7 φάντασυα" ὅταν δὲ ἐνεργοῦσα περὶ αὐτὸ ἣ χοινὴ 
αἴσϑησις προσαισϑάνηται χαὶ ὅτι χαὶ ἄλλου ἐστὶν εἰκών, ἤδη τοῦτο χαὶ 130» 

, ~ ~ , 

ανημόνευμα, xat 7 τοιαύτη ἐνέργεια τῆς ψυχῆς μνήμη. 

25 p. 450027 “ὥστε χαὶ ὅταν ἐνεργῇ ἣ χίνησις αὐτοῦ. 

or Τουτέστιν ὥστε xal ὅταν ἢ φύσις αὐτοῦ χινῇ τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχὴν 
΄ ~ Ge ~ , ΄ Kd ~ 

xat αἰσϑάνηται αὐτοῦ, ef μὲν ἢ τοιοῦτόν τι ἐχτύπωμα ἐστι χαὶ ἢ τοιοῦτον 
’ ΄ - ΄ e , 5» δ ’ 

ζωγράφημα, αἰσϑάνηται αὐτοῦ, φάντασμα, χαὶ ἢ τοιαύτη ἐνέργεια φαντασία 
χαλεῖται. τὸ Yap οἷον νόημά τι ἣ φάντασμα φαίνεται ἐπελϑεῖν 

\ ~ eto ΄ ‘ 
30 ἴσον ἐστὶ τῷ ‘odtws ἐπέρχεται xat αἰσϑάνεται αὐτοῦ 7 αἰσϑητιχὴ ψυχή, 

‘ 

2 τούτου conicio, v. Ind. ὦ εἰ τούτου αὐτοῦ legit cum Arist. LS 4 alt. ἡ SC: 

om. RPa 6 οὗ yap ἐνεργεῖ C 7 τοῦτο a μνημονεύσει CRP (Arist. EY LP, 
v. Bitterauf Qu. er. ad Ar. P. N. p. 10) 10 λύσις] λόγος RP ἐστὶ hic habet a: 

post ἀπορίας CRP: om. 5 11 ἐν τῷ πίνακι a (τῷ om. etiam Sopb.) et Arist. MSU 
12 ἐνεργῶν P: anceps ἢ 13 αὐτὴν P: anceps R μόνην SRP (μόνον etiam Soph.) 

μὴ δὲ ὅλως S 15 ὅτι] ὅτε ἃ ζῴου om. CRP 17 τούτου RP 19 xat 

αὐτό τι Sa Soph. (Arist.): te χαὶ αὐτὸ CRP 20 τοίχῳ Sa: τοίχω tw C: τοιούτω RP 

ut] τὸ Ὁ 21 xat (ante φύσις) om. CRP 22 alt. αὐτὸ] ἃ 5 23 χαὶ (ante 

ὅτι) om. a zat (post ὅτι) om. P 27 αἰσϑάνηται legisse vid. cum Arist. 

(M)LSU (αἴσϑηται EY) el] ἂν ex Arist. conicio 29 ἐπελθὼν RP: ἐπελθὸν S 
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΄σ ιν »ν = wy; > Du δ \ ΒΞ ΩΣ ἐς Ve Ὁ Co 
ὅταν ἁπλῶς, ἡ τοιοῦτόν ἐστιν, ἐπέρχηται χαὶ αἰσϑάνηται αὐτοῦ, ὥσπερ 130v 

΄ ΄ “ ΄ ) 

γόημα τι ἣ Pavtacua. 

y Ὁ δ ἐν» Ν “ 

p. 450029 “Av δὲ 4 ἄλλου χαὶ ὥσπερ ἐν τῇ γραφῇ ὡς εἰχόνα ϑεωρῇ. 10 
i 

Τουτέστιν ἂν δὲ ὡς ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς ἐγγενόμενον xat ὡς εἰχόνα τοῦ 

5 ἀφ᾽ οὗ ἐγεγόνει χαὶ ἐνεσημάνϑη δρᾷ, οἷον εἰ ὡς εἰχόνα Κορίσχου ὁρᾷ xat 

μὴ δρῶσα τὸν Κορίσχον ὡς ἀπὸ Κορίσχου ἐγγραφὲν Opa, ἐνταῦϑαά τε 

ἕτερον τὸ πάϑος τῆς ϑεωρίας ταύτης χαὶ ὅταν ὡς ζῷον γεγραμ- 

μένον ϑεωρῇ. ἔστι 6& τὸ λεγόμενον. ἄλλο τὸ πάϑος τοῦτο χαὶ ἄλλη 1ὖ 

ϑεωρία αὕτη. ὅταν ὡς εἰχόνα χαὶ ὡς ἀπ᾽ ἄλλου ἐγγινόμενον ὁρᾷ (μνήμη 
10 γὰρ λέγεται ἣ τοιαύτη ϑεωρία ual μνημονευτὸν τὸ οὕτω ϑεωρούμενον), χαὶ 

ἄλλο ὅταν ὡς ζῷον γεγραμμένον ϑεωρῇ χαὶ μὴ ὡς ἄλλου εἰκόνα: νόησις 

{ap τοῦτο χαὶ φαντασία, χαὶ τὸ οὕτω ϑεωρούμενον φάντασμα. 

ε ~ ~ , 9? 
p. 45121 "Ev te τῇ ψυχῇ τὸ μὲν γίνεται ὥσπερ νόημα, τὸ ὃ we 

ἐχεῖ ὅτι εἰχών, μνημόνευμα. 

3 \ ~ o) , >) ~ ~ ΄ 4 fie ἊΝ 3 \ 

15 Καὶ τοῦτο ταὐτόν ἐστι τῷ προσεχῶς ῥηϑέντι. σαφηνίζει ὃξ αὐτὸ 20 

τ πάλιν ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ πίναχι γεγραμμένου ζῴου. ἐλλιπῶς δὲ ῥηϑὲν καὶ 

συντόνως εἴη ἂν τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον: ὥσπερ ἐχεῖ τὸ γεγραμμένον 

εἰς πίναχα ζῷον OTe μὲν ὁρᾷ ἢ ὄψις ὡς ζῷον τοιονδί, ὁτὲ ὃὲ ὡς μίμης 

ua ζῴου τοιουδί, οὕτω χαὶ ἐν τῇ ψυχῇ τὸ μὲν γίνεται ὥσπερ νόημα χαὶ 

20 φάντασμα, τὸ δὲ ὡς μνημόνευμα: τὸ μὲν γὰρ φάντασμα ene τῷ γε- 
Ἰραμμένῳ, ὅταν ὡς ζῷον μόνον δρᾶται, τὸ δὲ μνημόνευμα τῷ ὁρωμένῳ, 

ὡς εἰχὼν χαὶ ὡς υἱμημά τινος. 25 

΄ ὮΝ \ 5S , 5 Vv ~ ~ 

p. 451 a2 Kat διὰ τοῦτο ἐνίοτε οὐχ ἴσμεν, γινομένων ἐν τῇ ψυχῖ 

τοιούτων χινήσεων. 

La Ὁ Ἂ ~ Sp \ ~ , 3 \ δ ~ >] 4 5 

O USY τῆς AEGEWS συνεχες τοιοῦτον ξστι᾿ χαὶ OLA TOVTO EvINTE οὐχ 30 τῷ σι 

v τῷ SAE EON NE τῷ ΚΩΣ ἐν R ΤΕΥ ΡΣ pa 2 
ἴσυεν, εἰ χατὰ τὸ ἠσϑῆσϑαι συμβαίνει, γινομένων ἡμῖν ἐν τῇ ψυχῇ χινήσεων 

ἀπὸ τοῦ αἰσϑέσϑαι πρότερον. τὸ δὲ aioe νόν ἐστι" χαὶ Ot > τὸ εἶναι τὴν 

φύσιν χαὶ τὴν οὐσίαν τῆς μνήμης ἐν τῷ μὴ ἁπλῶς γίνεσϑαι περὶ τὸ τοιοῦ- 

Ι zai post ἁπλῶς add. CRP ἐπέρχεται καὶ αἰσϑάνεται CRP ὃ ἄλλου zat scripsi 

cum Arist. SU, ef. v. 4: ἄλλο ie P) zat SCRP: ἄλλου a (Arist. EMY) εἰχός P 

ϑεωρεῖ Arist. libri praeter LM 4 ἐγγινόμενον CRP εἰχόνα] εἰκός RP ὃ ἐγεγόνει 8: 

γεγόνει ἃ: γέγονε CRP ἐνσημανθϑη RP εἰ om. CRP 6 ἐγγραφεῖσαν a 8 ὅτι 
ante ἄλλο add. CRP ἄλλη <7)) conicio 9 γινόμενον Sa 11 ὡς (ante ἄλλου) om. Sa 

13 μόνον post νόημα ex Arist. add. a 18 ἐν πίναχι CRP ποτὲ μὲν CRP 

22 ὡς (ante μίμημα) om. CRP 23 γινομένων cum Arist. LS (ἐγγιν. ceteri) 

ἡμῖν post γινομένων ex Arist. add. a, cf. v. 26 et p. 17,16 24 τοιούτων om. S 

25 τὸ μὲν---χινήσεων (26) om. RP 26 ἡμῖν om. C τοιούτων post Ψυχῇ add. C 

27 αἰσϑέσϑαι cum Arist. SU (αἰσϑάνεσθαι ceteri), sed v. ad p. 17,18 τοιοῦτον post 

ἐστι add. C 
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τὸν ἐχτύπωμα ἧ τοιοῦτον, GAN ὡς ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς ἐγγινόμενον, ἐνίοτε οὐχ 130» 
\ 

ἴσμεν, εἰ χατὰ τὸ ἠσϑῆσϑαι συμβαίνει. οἷον εἶδόν ποτε ζῷον ἢ ἤχουσα 

φωνῆς ἣ λόγου ὑπό τινος σοφοῦ. ὕστερον ὃὲ μετὰ πολὺν χρόνον μέμνημαι 

τοῦ λόγου, μὴ ἐνθυμούμενος by’ οὗ τοῦτον ἤχουσα, χαὶ διὰ τὸ μὴ ἐνϑυ- δῦ 

5 μεῖσϑαι ἀπορῶν λέγω: πότερον ἐγὼ τοῦτον νοῶ καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ προ- 

βάλλομαι τὸν λόγον ἣ ἄλλου tov ἤχουσα τοῦτον λέγοντος; χαὶ ταλαντεύομαι, 

εἴτε μνήμη ἐστὶ καὶ μνημονευτὸς ὁ λόγος, εἴτε μή, ἀλλ ἐμὸν διανόημα. 

od γὰρ ἐνθυμοῦμαι ὑφ᾽ οὗ τοῦτον ἤκουσα, ἵνα εἴπω, ὅτι ἀπὸ τοῦ δεῖνος 

τοῦτον ἀχούσας νῦν μέμνημαι αὐτοῦ. Ott δ᾽ ἐννοῶ χαὶ ἐνθυμοῦμαι, ὅτι 

10 οὐχ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὸν λόγον τοῦτον προεβαλόμην οὐδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ τούτου 

πατήρ εἰμ’, adh’ ἤχουσα τοῦτον παρὰ τοῦ δεῖνος. τοῦτο δὲ συμβαίνει, του- 40 

ἔστι τὸ ἐννοῆσαι καὶ ἐνθυμηϑῆναι, ὅτι οὐ νῦν τοῦτον ἐγὼ πρῶτος τὸν λόγον 

γόησα, ἀλλὰ πρότερον ἤχουσα, ὅταν ϑεωρῶν ὡς αὐτό, τουτέστιν ὅταν 

ς νόημα χαὶ φάντασμα ὁρῶν ὑεταβάλλω χαὶ ϑεωρῶ ὡς εἰχύνα ἄλλου. 

μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη, τὴν δὲ λέξιν τὴν χαὶ διὰ τοῦτο 

viote οὐχ ἴσμεν γινομένων uty ἐν τῇ ψυχῇ τοιούτων χινήσεων 

οὕτως ἄν τις, οἶμαι, συμβιβάσειε" χινουμένης τῆς ψυχῆς ὑπό τινων τύπων 

ἐξ αἰσϑήσεως ἐ ἘΠ ΟΣ ΤῸΝ OE 1άρ ἐστι Oyhwtixdy τὸ ἀπὸ τοῦ atate- 45 

σϑαι πρότερον) ἐνίοτε οὐχ ἴσμεν, εἰ χατὰ τὸ αἰσϑέσϑαι συμβαίνει, του- 

90 τέστιν εἰ ἀπό τινος αἰσϑήσεως γέγονε, χαὶ διὰ τοῦτο ταλαντευύμεϑα χαὶ 

ἀμφιβάλλομεν, εἰ μεμνήμεϑα ἢ οὔ. 

p.151a8 Γίνεται δὲ χαὶ τοὐναντίον ἐνίοτε, οἷον συνέβη "Avtt- 
/ 

Gs φέροντι τῷ petty. 

v ( , 

Τοῦτο συνεχὲς ἂν εἰ τῷ χαὶ εἰ ἔστιν ἢ μνήμη ἣ οὔ, διστά- 50 

25 ζομεν ἐνίοτε. εἰπὼν 140 ὅτι μνημονεύοντες δοχοῦμεν αἰσϑάνεσθαι (δοχεῖ 

γὰρ ἡμῖν ἐνίοτε, ἐξ εἴρηται, ὅτι νῦν πρώτως ἡμεῖς αἴσϑησιν τούτου 

λαμβάνομεν, χαίτοι μὴ νῦν αἰσϑανόμενοι, ἀλλὰ πάλαι αἴσϑησιν λαβόντες 

αὐτοῦ νῦν μνημονεύομεν), ἐπάγει" γίνεται δὲ χαὶ τοὐναντίον ἐνίοτε, χαὶ δοχεῖ 

fee τὰ aicdipata, ἅπερ οὗτος φαντάσματα εἴρηχεν, ὡς μνημονευτά. 
Ἁ 

80 ὃ γὰρ ἜΣ ρων ὃ ᾿Ωρείτης, οὗ χαὶ ἐν τοῖς Μετεώροις ἐμνήσϑη διὰ τὴν 

ὃ λόγον S ὃ ΞΕ ἐς 5 νοῶ Sa: νῦν CRP 5. 6 ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ προ- 

βάλλομαι a: ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προεβαλόμην ceteri 8 εἴπω] εἰ ἔσω ἈΡ ἀπὸ Sa: 

ὑπὸ CRP 10 ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἃ: om. ceteri τοῦτον om. RP: ante τὸν C 

αὐτὸς Sa Soph.: ad CRP 11.12 τουτέστι om. CRP 12 πρῶτον post νῦν 

add. RP ἐγὼ πρῶτος om. RP πρώτως C 13 ἐγέννησα CRP 

ὅταν om. CRP 15 οὖν om. SC αὕτη] τοιαύτη RP, ὁ corr. C 17 zal 

post olvat add. P 18 ἐξ αἰσϑήσεως] ἔξωϑεν a ἐγγενομένων 8 ἔσται CRP 

18. 19 αἰσϑάνεσϑαι Sa, sed v. p. 16,26 22 ἐνίοτε (cf. Soph. p. 6,30) cum Arist. L 

hic αν (post δὲ Arist. MSU, om. EY) 23 Ὠρείτη S Soph. (cf. v. 30. p. 18,12 

et ad p. 2,2): ὀρείτη ceteri (Arist. EY) 24.25 διστάξομαι R 25 ἐνίοτε cum 

Arist. U (cf. SM) legit 27. 28 αὐτοῦ λαβόντες CRP 28 viv om. C 

30 ὁ ᾿Ωρείτης SPa: 6 ὀρείτης C: dpettys R ἐν τοῖς Μετεώροις] Γ᾿ 4 p. 37364, ef. 

Comm. III 2 p. 148,5; XII 2 p. 232,9 ἐμνήσϑην © 
Comment. in Arist. XXII 1. Mich. in Parya Nat. 2 



18 MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 45148—18] 

aave|veray τῆς ὀφεῶς; ἐναντίως αὑτῷ φερόμενον δρῶν ἄνϑρωπον ὑπενόει 131 

ὡς οὐ νῦν tod)’ ὁρᾶ, GAN ὅτι πάλαι τοῦτον ἰδὼν νῦν μνημονεύει αὐτό. 

τοῦτο ὃὲ συνέβη χαὶ ἄλλοις ἐξισταμένοις, λέγων ἐξισταμένους τοὺς 

παράφρονας" οὗτοι (ep ἁπλῶς ἅπαντες τὰ φαντάσματα, ἤτοι. τὰ ὁρώμενα 
αὐτοῖς, ὡς πάλαι γενόμενα λέγουσι χαὶ ὥς μνημονεύοντες. on 

p.451a11 Τοῦτο δὲ γίνεται. 

USpo χαὶ τὸ νῦν ὅλως ὁρώμενον λέγειν ὅτι μνη- 10 eS Ο Cc A @ a Aa = a os on [0] a o- G R < A 
τὴ 

ονεύομεν γίνεται, ὅταν. τις τὴν μὴ εἰχόνα ὡς εἰχόνα ϑεωρῇ. ἣ γὰρ εἰχών 
, ΄ ΝΣ 

υ 
9 > , 9 a” 

ἐστιν. ὡς εἴρηται, τὸ δρώμενον ως at ἄλλου ἐγγενόμενον εγχαταλειμμα ἘΞ 

10 χαὶ ἀναζωγράφημα, μὴ εἰχὼν δὲ ἀλλὰ πρᾶγυα ἣ φάντασμα τὸ Wy τοιοῦτον. 

ἦνα ὡς εἰχόνα ϑεωρῇ-. ὁποῖόν τι συνέβαινε τῷ 
’ τιν 5 , Vv ) ~ ~ 

ὠρείτῃ οὗτος γὰρ τὸ ἐναντίον ἔπασχεν τοῖς μνημονεύουσι μέν, δοχοῦσι δὲ 

16 ἄλλο ἐστὶν ἣ τὸ ϑεωρεῖν πολλάχις τοὺς τύπους ὡς εἰχόνας χαὶ μὴ 
> « , a 

xa} ἑαυτούς" τὸ γὰρ xa? αὑτοὺς δρᾶν φάντασμα χαὶ ob μνήμη. ταῦτα 
εἰπὼν συμπεραίνεται τὸν περὶ μνήμης λόγον χαί φησι" τί μὲν οὖν ἐστι 

sé 13 δ ee δ BAS aan Ὑ aren; ’ 

ϑνημὴ χαὶ τι τὸ μνημονεῦειν, εἴρηται. EGTL γάρ, φησί, pp μν 

΄ 5 , Le , SF Ἂν δι Αὴ ΄ 

σματος, ὡς εἰχόνος οὗ φάντασμα, ἕξις. ἔστι δὲ τὸ λε ae ὄμξνον" μνήυη ' 
20 ἐστὶ φαντάσματος ἕξις, ὄντος τοῦ τοιούτου φαντάσματος εἰχόνος πράγματός 

τινος, ἀφ᾽ οὗ γέγονε τὸ φάντασμα. ὅταν γὰρ τὸ φάντασμα ὡς εἰχόνα 20 

τινὸς ὁρᾶ, τότε μέμνηται, χαὶ ἢ τοιαύτη ἐν νέργεια υνήμνη ἐστίν. ἔστιν οὖν 
υνήμη ἕξις φαντάσματος, ὡς εἰχόνος οὗ ἐστι φάντασμα. οὐ γὰρ ἱχανὸς 6 ξ 

’ ΄ \ 35 \ a, ~ Ἁ \ 

TUTOS Ὁ LATA τὴν ¢ φαντασίαν, ἀλλὰ Get τὴν πέρι αὖ τὸν PEREEY χαὶ ὥσπ ξρ 

a 
/ 5 

εἰχύνα yivectar. τί μὲν οὖν ἐστι ανήυη εἴρηται. χαὶ τίνος μορίου τῶν ὶ 14] ; τῷ σι 

> a? Ξ 
ἐν Huty, ὅτι τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ πρώτη χαὶ 

ΠῚ 7 i i a 

) χοινὴ αἴσϑησις. ἧς αἰσϑητήριον 7 χαρδία' διὰ ταύτης γὰρ τῆς πρώτης 49) | ω 12 39 i> 1) (ic 12 “ | sen “ὖ 5 1S {Zp C ‘Ss TOW iS 

αἰσθήσεως χαὶ χρόνου αἰσϑανόμεϑα. 

Ρ. 451118 [Περὶ δὲ τοῦ ἀναμιμνήσχεσθϑαι λοιπὸν εἰπεῖν. πρῶτον 2% 
y Ἁ > a 5 ~ 5 ’ 5S A 5» ~ a ~ 

30 μὲν οὖν, ὁσα ἐν τοῖς ἐπιχειρηματιχοῖς AOyots ἐστὶν ZAyOH, det t ’ lt ΠΗ ἢ 

a - ς-: OM, SS R - es OmapyovTa. 

\ ΄ v AP) \ \ la ~ 14 >) S\ 5 , 

Εἰπὼν περὶ μνήμης νῦν λέγει περὶ ἀναμνήσεως. ἔστι δὲ ἀνάμνησις 80 

1 ὁρῶν hic habet 5: post ἄνϑρωπον CRP: om. a 2 adtod CRP 5 γινόμενα 
CRP (Arist. M) 7 prius τὸ a: om. ceteri 11 ϑεωρῆ 84: ὁρᾶ CRP 

tt Sa: δὴ CRP συνέβη RP 12 ὀρείτη CRP yap a: om. ceteri 

ἔπασχεν a: πάσχει ceteri 16 αὑτοὺς] ἑαυτοὺς RP 18 τί Sa: om. CRP 

(Arist.) 19. 20 ὡς εἰχόνος --- φαντάσματος om. P 21 elxdva] εἰκόνος S 

22 τινὸς θὰ: τις CRP 23 φάντασμα] φαντασία S 25 τῶν] τοῦ a 

1 γὰρ ταύτης RP 31 τιϑέναι (etiam Soph.) legit cum Arist. LSU (τίϑεσϑαι EMY) 

2 δὲ om. RP Ὁ: bo 
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\ ἀνανέωσις προτέρας μνήμης, ἐπὰν λήϑη γενομένη τὸ συνεχὲς. ἀναλύσῃ. [31τ- 
ὥστε ἢ ἀνάμνησίς ἐστι μνήμη tts. ἔσται ὃξ σαφὲς τὸ λεγόμενον ὧδε" 

ὅταν ὃ τύπος ὅλος χαὶ τὸ ἀναζωγράφημνια τὸ. ἐν. τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ 

ἀπὸ τῆς. nat’ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως ἐνυπάρχον ὑπομένῃ χαὶ σῴζηται τρανές 

5-te χαὶ φαιδρὸν χαὶ χαϑαρὸν οὕτως, ὥστε ὅλον αὐτὸ δύνασϑαι τὴν ψυχὴν 

χινεῖν καὶ ὅλον ὑπ᾽ αὐτῆς ὁρᾶσϑαι χαὶ προβάλλεσθαι ὡς εἰκών τινος, τοῦτο 35 

μνήμη ἐστίν. . ὅταν ὃὲ μέρος μέν τι. τοῦ “ὅλου. ἀναζωγραφήματος μένῃ 

τρανὸν χαὶ χαϑαρόν, τὸ δὲ λοιπὸν πάμπαν ἀμυδρὸν χαὶ ἐπιπόλαιον, ὥστε 

unr αὐτὸ δύνασϑαι τὴν ψυχὴν χινεῖν wat ἐχείνην bx’ αὐτοῦ χινεῖσϑαι, 

10 χαὶ ἐχ τοῦ μέρους τοῦ τρανοῦ χαὶ χαϑαροῦ τινας χινηϑεῖσα χινήσεις τὸ 

συνεχὲς τῷ. χαϑαρῷ (τοῦτο 62 ἣν τὸ ἀμυδρὸν ual πάμπαν ἐζοφωμένον) 

ἀναλύσῃ χαὶ οἷον εὑρήσῃ, τοῦτο ἀνάμνησις, οἱονεὶ τ τς τῆς προ- 
τέρας ΒΕ. Ἴδης; οὐ πάσης (τοῦτο γὰρ υάϑησις), ἀλλά tov μέρους. ὅταν γὰρ 2x 40 

τοῦ μέρους ἀνσαλύσαντες εὑρήσωμεν τὸ μέρος. ἀνάμνησις τοῦτο ὅταν δὲ 

15 ὅλον ἀναλάβωμεν δηλονότι ὅλον ἀπολέσαντες, HESS οὐδὲν γὰρ διαφέρε: 

τοῦ ἐξ ἀρχῆς χαὶ πρώτως μαϑεῖν τὸ μαϑόντα χαὶ ἀπολωλεχότα πάλιν μαν- 

ϑάνειν. 6 γὰρ πρώτως τι μανθάνων ὁ αὐτός ἐστι τι 

λήϑῃ γεγονότι χαὶ πάλιν μανθάνοντι. ἐν παντελεῖ ὃ 

πᾶν ἀποβαλὼν χαὶ μὴ ἔχων τι μέρος τοῦ. παντός. ῥητέον. δὲ “ περὶ. dva- 
90 υνήσεως χαὶ ὧδε: ἐχ τῆς xat’ ἐνέργειαν ἀχοῆς ἢ ὁράσεως γέγονεν ἐν τῇ 

ψυχῇ τύπος τοῦ “μῆνιν ἄειδε. ded ΠΠληΐ ἄδεω ᾿Αχιλῆος“ (ἔστω δὲ ἐπὶ 45 
ἑνὸς στίχου τὸ ὑπόδειγμα" ὃ γὰρ ἐφ’ ἕνός, τοῦτο χαὶ ἐπὶ πὸ me: pe 

’ὔ 

δὴ ὅλος ὃ τύπος εἰ μὲν μένει ἰσχυρός τε χαὶ χαϑαρός, ὥστε ἂν ὥ Ἐ Εἰ [ὩΣ] ΄-΄ O° τὴ ς v) 

ὅλον ἡμᾶς αὐτὸν δύνασϑαι ἀπαγγέλλειν χαὶ ὅλον προβάλλεσϑαι. τοῦτο μνήμη" 

εἰ δὲ τὸ μὲν “μῆνιν detds ϑεὰς ἐμμένει τε χαὶ σῴζεται, to δὲ λοιπὸν τὸ ιῷ οι 

«Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος“ οὐ μένει, εἶτα éx τοῦ μένοντος χινηϑεῖσα ἣ ψυχὴ ὑπό 
τινων τύπων χαὶ ἀναζωγραφημάτων διοίων ἢ χαὶ ἐναντίων (γίνεται γὰρ 50 

χαὶ τοῦτο) εὑρήσει χαὶ τὸ ὩΣ ἀνάμνησις τοῦτο. χαὶ δῆλον ἐχ τούτων. 
σ 

ἴω τι τῶν ἁπλῶν ὀνομάτων οὐχ ἔστιν ἀνάμνησις ἀλλ ἣ μνήμη ἣ μαάϑησις, ? 

30 εἰ μὴ πολλάχις χαὶ ἐν ἐχείνοις μενούσης τῆς πρώτης συλλαβῆς προσεξ- 

ευρίσχομεν χαὶ τὰ λοιπά. τοιοῦτον δέ τί a τὸ περὶ ἀνάμνησιν σμμβαῖνον, 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς γεγραμμένου ἐν τῷδε τῷ τοίχῳ ζῴου 
, la ἊΝ ~ ~ Ἁ 

πολλάχις μέρος μέν τι ἢ μέρη τινὰ αὐτοῦ μένει χαϑαρὰ χαὶ χινεῖ τὴν 

1 τῆς post ἀνανέωσις add. ἃ, sed v. p. 4,17. 21,1 λήϑης γενομένης P γινομένη C 

ἀναλύσῃ] ἀναλόγον cum compendio RP 2 ἔσται] ἔστι C 4 τρανὸν CR, e corr. P 

(tpavés etiam Soph.) 6 εἰχόνα P: εἰκὼ R Soph. 8 post τρανόν add. te CRP 
9 τὴν ψυχὴν δύνασϑαι CRP 10 τρανοῦς CRP (nonnulli libri Soph.) χινηϑεῖσα a: 

κινηϑείσας SC: χκινηϑεὶς RP 11 zat ὅλως ζεζοφωμένον CRP (καὶ ὅλως ἐζοφωμένον 

Soph.) 12 ἀναλύσει C (RP compend.) εὑρήσει CRP ἀνάμνησιν RP 

ἀναζωγράφημα RP Soph. 13 tod ut vid. libri 14 εὑρήσομεν SR 

15 alt. ὅλον: om. C: ὅλην S 16 τοῦ μαϑόντος xal ἀπολωλεχότος RP 17.18 τούτου 

λήϑῃ RP: τούτω λήϑη S: λήϑῃ τούτου a: λήϑη τούτω C 19 μέρος τί CRP 

20 ὧδε Sa: ὡς ὧδε CRP 23 οὖν. post μὲν add. CRP 24 αὐτὸν om. P 
καὶ ὅλως CRP 26 χινηϑὴ RP 99 αὐτοῦ τινα CRP 

2% 
- 
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v , ~ a“ > ΩΝ ΄ 6 σ “ 5 ,~ ~ 2] 

ὄψιν χαλῶς, τὰ δὲ ἀμυδρά, | ὥστε ἢ uyd ὅλως 7 οὐ χαλῶς δρᾶν αὐτὴν 13lv 
9 ΄ ~ ΄ - ~ , ΄ 

αὐτά. τοῦτο συμβαίνει χαὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ τύπων. 

ὧν a 
~ ' >) ~ , , 

χαὶ ὥσπερ του γεγραμμένου ξΚῳοῦ εχ τῶν φανοτατῶν TPOSEVOLGXOUEY 

χαὶ τὰ θα οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ χαρδίᾳ τύπων ἐχ τῶν ἐνόντων 
» + 51 ἘΣ 5 χαὶ μενόντων προσευρίσχομεν τὰ ἀποπαλϑέντα. ἔστιν οὖν ἣ ἀνάμνησις 

ἌΡ ΩΝ, Ξ Tat YS , ΄ 2 \ Vv Foe ἢ ~ 

οὔτε ἢ γενομένη ἤδη τύπωσις (ἣ χατ᾽ ἐνέργειαν yap αἴσϑησίς ἐστι τοῦτο, 
λέγω δὴ τὸ ἤδη τὺπ SoU ES 0) οὔτε ἢ γεγονυῖα χαὶ ἀξ τ ὅλη τρανής, ὅ 

55 AD ΄ ΄ 4 ἀλλ᾽ ἢ γεγονυῖα μέν, μέρος δέ τι αὐτῆς po τρανές, μέρος δέ τι οὐ μένον, ii 
~ > 

U 
9 Ν᾽ > ΄ \ ΄ > > \ \ \ 

αλλ ἐπιπόλαιον χαὶ ὡς εἰπεῖν συγχεχυμένον. οἷα εἰσι χαὶ τὰ ἀπὸ τῶν 

10 δαχτυλίων ἐν τοῖς χηροῖς ἐντυπωϑέντα ἐχσφραγίσματα, ὅταν προστριβῶσιν 

ἔν τισι στερροῖς- ἀμαυρὰ γὰρ χαὶ ταῦτα χαὶ ἀσαφῆ. ἕπεται ὃὲ ἐξ ἀνά- 

{AS τῇ ἀναμνήσει μνήμη. 6 γὰρ ἀναμνησϑεὶς τρόπον τινὰ ἐμνήσϑη" 

μέρους γάρ τινος τῆς προτέρας μνήμης ἐπανάληψιν ποιεῖται. 
\ Sr ~ 5 [᾿ A 

Περὶ δὲ tod ἀναμιμνήσχεσϑαι λοιπὸν ε ν μὲν 10 

15 οὖν ὅσα ἐν τοῖς ἐπιχειρηματικοῖς λόγοις ἐστὶ 

ϑέναι. ἐπιχειρηματιχοὺς λόγους λέγει τὰ προβλήματα. ἔστι δὲ τὸ λεγό- 

μενον" ὅσα ἐν τοῖς [[ροβλήμασιν ἡμῖν εἴρηται χαὶ δέδειχται ἀποδειχτιχῶς 

περὶ ἀναμνήσεως, det ἐνταῦϑα ὡς ὁμολογούμενα λαμβάνειν χαὶ μὴ ζητεῖν περ! AVAUYNOEWS, St ἐνταυῦα ὡς ομηλογοῦυμξ { ξ t μὴ ζητεῖ 

. ὲ . τ \ z > ex \ \ σ - ἜΝ \ 5 Φ ὦ  ΖἈ 5 > 7 

χαὶ νῦν αὐτῶν αἀποῦδεί Gets. TO YAN ἅπας δειχϑὲν OD GOEL παλιν ἀπούειχνυναι. 
Sf Me ΜΞ 2 a ἝΞ ΕΣ = ᾿Ξ > ‘ > ἊΝ ! AS 3 , 

20 δέδειχται δὲ ἐν tots [IpoBhyuaow, ὅτι οὔτε μνήμης ἐστὶν ἀνάληψις ἢ ava- 
» ,~ Vv 5 ΄ 

ανησις, ὡς ἔλεγόν τινες, οὔτε λῆψις. τινὲς μὲν γὰρ ἔλεγον τὴν ἀνάμνησιν 1ὅ 
X 2. Μ σ By ΄ ΄ 5" ΄ ~ 2 aah aie υνήμης, τινὲς δὲ ἔλεγον, ὅτι ἀνάμνησίς ἐστι μνήμης λῆψις. οὐχ 

> 

ἔστι δὲ οὐδέτερον τούτων ἢ ἀνάμνησις. ὁ γὰρ avau τ πιοσς νος οὗ τὴν 

σνήυην ἀναλαυβαάνει 7 λαμβάνει, ἀλλὰ τὸ IDEs τοῦ ἐνόντος χαὶ μένοντος 

ἐν τῇ xapota τύπου: τὸ γὰρ ἐνὸν ἔχει χαὶ μέανηται. ἀναλαμβάνει δὲ τὸ τῷ or 

οὔτε πο: Ἔν ὦ τ Ο ὋΝ OQ Aa Cot ° Ὁ a o rama —t Cc vay 
aware mae προ ἐκ RAAT ap 

GUVEYES αὑτῷ Fv TH OVAUYTGEL. ε 

My υνήυτης ἐστὶν ἢ ἀνάμνησις χαὶ λαβὼν “Ὁ ἀνηϑὲς διὰ τὸ δεδεῖχϑαι ἐν τοῖς 
Ἢ;){ οὔτε ἀνα- 20 

ἡ ὺ 

Προβλήμασιν, ἐπάγει: ὅταν yap τὸ πρῶτον πάϑῃ ἣ μά 
΄ ΓΞ y Ὁ \ Cy, > 

λαμβάνει μνήμην οὐδεμίαν. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον ἴσον τῷ “οὔτε ava- 
, > v > ΄ ΄ - ΄ 

80 ὑἱμνήσχεται᾽ * οὔτε γὰρ pa Raa λέγομεν tov νῦν πρώτως λαμβάνοντα 
ὺδέπ 

χαὶ μανθάνοντα, ὃ οὐδέποτε ἔλαβεν ἣ μεμάϑηχεν, ἀλλὰ μᾶλλον μανϑάνειν 
4 ~ ’ . 

(ὃ γὰρ νῦν πρώτως πη} τοῦτο νῦν πρώτως μανϑάνει, ἀναμιμνῇσχεται 

2 αἰσϑητιχῶ RP 3 καὶ ὥσπερ--- ζῴου om. RP φανοτάτων Sa: ἐνόντων χαὶ 

μενόντων CRP 4 χαὶ (post προσευρίσχομεν) om. Sa 5 ἀπαλειφϑέντα RP: 

ἀπολειφϑέντα C  τρανής] te ἂν RP 11 στερεοῖς C χαὶ ἀσαφῆ 

ταῦτα CRP 11. 12 τῇ ἀναμνήσει ἐξ ἀνάγχης μνήμη RP 15 οὖν om. CRP 

17 ὅτι post λεγόμενον add. RP ἐν tots Προβλήμασιν] sed v. Bonitz, Index p. 99238; 

Freudenthal, Rh. M. XXIV 204 18 post δεῖ add. ἡμᾶς CRP λαβεῖν CRP 

19 xat (post ζητεῖν) om. CRP 20 μνήμη RP}, prius S 21 τινες ἔλεγον 

CRP τινὸς μὲν R ἔλεγε R, prius P 26 αὐτῷ] αὐτῶν C: αὐτὸ a 

27 7 ἀναμνήσεως ΒΡ! 28 τὸ om. CRP ἢ μάϑῃ 7 πάϑῃ Arist. (prius ἢ 
om. EMY) 28. 29 λαμβάνει a 29 οὐδεμίαν] οὐδενὸς in ras. S 30. 81 μαν- 

ϑάνοντα χαὶ λαμβάνοντα CRP ol μανϑάνει RP 32 πρώτως (ante μανϑάνει) 

om. CRP 
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‘ 

δὲ οὐδαμῶς, εἴπερ ἀνάμνησίς ἐστιν ἀνανέωσις προτέρας μνήμης, ἐπὰν λήϑη 131» 

γενομένη τὸ συνεχὲς ἀναλύσῃ), οὔτε οὖν ὅπερ ἔμαϑε ual ἔτι φέρει ἐν 90 

τῇ μνήμῃ, λήϑης μηδὲν ὅλως μεσολαβησάσης, ἀναμιμνήσχεσϑαι λέγομεν, 

οὔτε ἐξ ἀρχῆς λαμβάνει, τουτέστιν οὔτε νῦν ἐξ ἀρχῆς KapBay cL ὃ ἀνα- 

5 μιμνῃσχόμενος. εἰ γὰρ νῦν πρώτως ἐλάμβανε, μανϑάνειν ἂν ἐλέγετο, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἀναυιμνήσχεσϑαι. τὸν γὰρ νῦν μανϑάνοντα “ἥχω νεχρῶν χευϑμῶνα 

χαὶ σχότου πύλας λιπὼν“ οὔ φαμεν ἀναμιμνήσχεσϑα!, ἀλλὰ μανϑάνειν. 
οὐ λαμβάνει οὖν νῦν πρώτως ὃ ἀναμιμνῃσκόμενος, ἀλλ᾽ ἔχει μέν τι, λαμ- 

Poe δὲ τὸ συνεχὲς tod ἐχομένου: ὅπερ χαὶ αὐτὸ εἶχεν, ἀπέβαλε δὲ τῷ 30 
> 

10 at 7 ἄλλῳ τινὶ συμπτώματι. ἔστι δὴ τὸ οὔτε ἐξ ἀρχῆς λα θαυ ει 
΄ , 

ἴσον τῷ “οὔτε μὴν νῦν πρώτως λαμβάνει ὅπερ ἀναμιμν: ἤσχεται. ὅταν δὲ 

ληφϑῇ χαὶ ένηται ἕξις τούτου, ὥστε δύνασϑαι ἡμᾶς, ὅταν βουληϑῶμεν, 

προβάλλεσϑαι ὅλον ἀπροσπταίστως, τότε foal! ἐστὶ τοῦτο, ἀλλ᾽ οὐχ ἀνά- 
~ 

uvyats. τοῦτο γὰρ πάλιν ἐδήλωσε διὰ τοῦ ὅταν γένηται ἣ ἕξις ἢ a o- 

, la 4 ὯΝ 5 ΄ 

15 πάϑος, τότε μνήμη ἐστίν. ἔστι δὲ λίαν ἐλλιπὴς ἢ λέξις. ἣν γὰρ av 
, > σ ΄ ΄ 

χατάλληλος, εἰ οὕτω πως εἶχεν: ὅταν γὰρ τὸ ἢ ἕξις ἢ τὸ πάϑος οὕτως, 35 

ὥστε ἀποδιδόναι δύνασϑαι μᾶς αὐτό, μηδ᾽ ὅλως περιμένοντας ex τοῦ 

μέρους ἀϑροῖσαι χαὶ τὸ λοιπόν, μνήμη τοῦτο χαὶ οὐχ ἀνάμνησις. χαὶ 
5 \ ’ > ‘ [2 9 ΄ Or ἋἊ A , / \ ~ ΄ 

ἐπεὶ τότε ἐστὶ μνήμη, ὅταν ἢ ἕξις ἢ τὸ πάϑος γένηται, μετὰ τοῦ πάϑους 

0 ἐγγινομένου οὐχ οτος τουτέστιν οὐχ τος ἢ υνήνη γινομένου 

τοῦ πάϑους. οὐ Yao γίνεται ἢ μνήμη σὺν τῷ γινομένῳ τύπῳ χαὶ πάϑει 

ἐν τῷ πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ ὑπὸ τ nar ἐνέργειαν αἰσϑήσεως, ἀλλ᾽ ὅταν 

ἐν τῷ πρώτῳ Δ ὙΠ πρτι χάλλιστα ἐγγραφῇ τὸ τοιοῦτον πάϑος χαὶ ὁ τύπος 

dx τῆς συνεχοῦς περὶ τὰ αἰσϑητὰ τῶν αἰσϑήσεων ἐνεργείας. διαρϑροῖ δὲ 40 

5 καὶ νῦν τὰ περὶ μνήμης, ἵνα τὴν φύσιν τῆς ἀναμνήσεως διὰ τούτων παρα- 
ιῷ 

΄ 

στήσῃ χαὶ τὴν διαφορὰν τῆς τε μνήμης χαὶ τῆς ἀναμνήσεως. 

~ 
- ν > 7 ~ " ΄ 

p. 461.25 Ἔτι δὲ ὅτε πρῶτον ἐγεγόνει ἐν τῷ ἀτόμῳ χαὶ ἐσχάτῳ. 

o- 

"» v 5 ΄ - “. 1 - 

Ἄτομον χαὶ ἔσχατον τὸ ἀμερὲς λέγει νῦν τὸ ἀνάλογον τῇ στιγμῇ. 41 

1 τῆς ante προτέρας add. CRP, sed ν. ad p. 19,1 1. 2 λήϑη γενομένη scripsi (v. 

Ρ- 19,1): Av dys γενομένης libri 3 μεσοσυλλαβησάσης S 6 v. Eur. Hecubae 

init. 7 μανϑάνειν] λαμβάνειν RP 8 οὐ] οὗ R, prius P οὖν om. CRP 

9 τοῦ ἐρχομένου R, prius P: τῷ ἐχομένῳ a, sed v. p. 20,24 ἀπέβαλε] ἀπόλωλε P: 

ἀπ- ολε sic R 10 λαμβάνειν Ρ 11 λαμβάνειν RP ὅτε SRP 

δὲ] δὴ S 12 γένηται cum Arist. LS (ἐγγένηται EMYU) legit cf. v. 16 et 19 

τούτων ἃ 13 μνήμη cum Arist LSU legit (ἡ μνήμη EMY) 14 7 cum Arist. 

LSU legit (καὶ EMY), cf. v. 16 16 εἶχεν Sa: ἐχφέρεται C: ἐκφύεται R: ἐμφύεται P 

17 ὥστε] ὡς τὸ RP ἡμᾶς αὐτὸ δύνασθαι ἃ υμηδὲν ὅλως CRP 18 συναϑροί- 

ζεσϑαι CRP 19 ἐγγένηται CRP, v. ad. v. 12 20 ἐγγινομένη CRP 

21 πάϑει] πάϑος RP 24 δὲ om. RP 25 τῆς ἀναμνήσεως---παραστήσῃ S: διὰ τούτων 

τῆς ἀν. παρ. ἃ: διὰ τούτων παρ. τῆς ἀν. CRP 26 τῆς (post zat) om. CRP 

27 τὸ ante πρῶτον cum Arist. add. a, cf. p. 22,3 ἐγεγόνει ἐν cum Arist. LSU 

(éyyéyove EM, γέγονε Y) zai om. P 28 λέγει νῦν τὸ ἀμερές CRP 
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> ‘ \ a OE \ Les . ‘ ‘ \ pa 2 \ τ , aS 5 » Ὧν ‘ © 5) 

εἰ yap χαὶ χρόνῳ xual τέχνῃ τὰ φυσιχὰ χαὶ τεχνητὰ γίνεται, GAN οὖν τὸ 192: 
΄ς 

οἰχεῖον τέλος ἐν τῷ νῦν ἑἐχάστῳ παραγίνεται, ὁμοίως OF χαὶ at ἀποδείξεις 
Wire ~ v SX a v > σ x 

χαὶ ἐπιστῆμαι. ἔστι δὲ τὸ τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτον" ἔτι δὲ ὅτε τὸ 

γεγόνει ἐν τῷ ἀτόμῳ χαὶ ἐσχάτῳ, τ ρ 0 Ω 
, a id 5 ἐν > I ~ ~ >] ΄ 

πάρχει ἤδη τῷ παϑοντίὶ χαὶ ἢ ἐπιστήμη; εἰ δεῖ χαλεῖν ἐπιστήμην or 

4 Ξ "“ \ , A . , >) Hz ΩΣ ΄ ΄ 

τὴν ἕξιν 7 τὸ πάϑος, τὸ δὲ μνημονεύειν xad ἀὐτὸ οὐχ ὑπαᾶρχει 
\ ~ x -) vy 5 at ΩΝ ΄ SS! 

πρὶν χρονισθϑῆναι. τὰ δ᾽ ἀλλα μεταξὺ παρέρριπτα διαφέρει ὃὲ τὸ 
Nee τὶ > eer, ~ Z > ay " » σ > 
δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦ προτέρου" ἐν ἐχείνῳ μὲν γὰρ ἔλεγεν, Ott οὐχ 
Vv be , , C σ \ ΄ Ἃ XN , 

ἔστι μνήμη οὐδὲ μνημονεύειν λεγόμεϑα, ὅτε ta Tady ual τοὺς τύπους 
ἜΣ ΤΕ ΠΕ ΡΠ π᾿ ΡΛ, κε’ Σ ~ 10 λαμβάνομεν. οὕπω Ge τελέως ἐλάβομεν, ἐν τούτῳ de JOEL ὅτι οὐδὲ Ev τῷ 

γῦν, ἐν ᾧ ἤδη τελέως τὸν τύπον ἐλάβομον, μὑνημοϊνεύξιν λέγ 

γὰρ λέγομεν μνημονεύειν ὅπερ νῦν ἐμάϑομεν, ἀλλ ὅπ 

χει γὰρ ἐν ἐμοὶ τῷ τς τὸ πάϑος χαὶ ἣ ἐπιστήμη, ἥτις wor νῶν 

ἐγεγόνει. “vat οὐχ ἔστι τοῦτο μνήμη; αλλ ὅταν yoovicay 2 
5 Ψ 

™~ S ΄ , / ΄ ἜΣ 

18 δύνωμαι ἀπταίστως προβαλέσϑαι αὐτό, τότε ἐστὶ uvyun. ὃ γὰρ εἶδεν 
U 2 Ἃ Vv 4 7 ~ ὯΝ ~ Vv ~ Ἃ », 

7, ἔἐμαῦξ πρότερον, τοῦτο μνημονεύει νῦν: ὃ ὃὲ νῦν ἔμαϑε, πῶς ἂν λέγοιτο 
, δι Ὧν ‘ 7 \ \ A eying Lea τὸ Of οὐδὲν Ἰὰριχωλύει χατὰ συμβεβηχὸς μνημονεύειν 5 

DY 

3 d 
> , PX , v Ewe o ~ > 
ἐπιστο “ΠΝ μεταξὺ παρεμβέβληται: εἴρηται δέ, ὅτι τῶν ἐπι: 

σϑέντα, ἐξ ἀρχῆς ἜΣ ΕΣ γον 
Εἰς 

3 Ἃ , ΕἾ > o > lf a~ ΄ > , 
Hy ἂν σαφέστερον, εἰ οὕτως πως εἶχεν ἣ λέξις: δῆλον τοίνυν ex τού- 10 

? ς ΄ > 

των, τί TOT ἐστὶν ἢ ἀνάμνησις. διαρϑρώσας 

λέγει χαὶ τίς. ἐστιν 7 ἀνάμνησις. ἀσα 

τῷ or φανερὸν ὅτι μνημονεύειν ἐστί. τ 
“ὦ 5 3, A) ~ , 

υνηυμονεύειν ἀντὲ τοῦ ἀναμιμνήσχεσϑαι εἴληπται, εἴ τι χρὴ τῇ ἐμῇ προσέ- Π ΓΙ νὴ ᾿ il ϊ 

yew μαντείᾳ. φανερὸν οὖν, φησί, τί ἐστι τὸ ἀναμιυνήσχεσϑαι. χαὶ 
΄ oJ} 5) 

ἐνταῦϑα τελείαν στίξαντας ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς ἀναγινώσχειν τὸ “ἡ νῦν ava- 

τους, ἐξ ἀοχῆς αἰσθόμενον 7 παϑόντα, προσυπαχηύοντας τοῦ 15 

80 ἔστι ῥήματος χαὶ τοῦ τοίνυν ἐπιρρήματος. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ἀν 75: ντα 

ἀντὶ τοῦ ἀναμιμνήσχεσθϑαι, ὡς εἶναι τὴν λέξιν τοιαύτην" ἔστι τοίνυν py 
oo >] Ἃ , σ A Ε καὶ νῦν ἀναμιμνήσχεσθαι ἐξ ἀρχῆς αἰσθόμενον 7 παϑόντα. οὕτω μὲν οὖν, 

1 γίνεται] λέγεται RP 2 ἐν τῷ om. S post τῷ add. ἀτόμω CRP 

4 xat ante ἐν add. CRP 5 ἢ om. P 6 ody om. RP! πλὴν ἘΣ 

prius P 9 ὅταν CRP 10 λαμβάνωμεν CRP 11 νῦν] vo RP 

τελείως SP 15 δύναμαι SRP προβάλλεσϑαι CRP 17 οὐδὲ RP 

yap] δὲ Arist. μνημονεύειν χατὰ συμβεβηχός S zat cum Arist. post συμβε- 

βηχὸς add. a 18 ἔνια] ἐνίων S παρεμβέβληνται S δέ] yap a 

19 ἐστὶν ἡ μνήμη P 21 ἐξ] ἀλλ᾽ ἐξ Arist. EMY αἰσϑανόμενον CRP 

22 πὼς om. CRP 28 τῆς μνήμης ἃ 24 δὲ (post ἔτι) om. RP 20 εἴληπται Sa: 

eleaiet CRP, sed v. p. 23,23 τι] ye a 27 ἐστὶ ante φησι add. CRP 

28 τέλειον C: τελείως RP τὸ] τῷ R 29. 80 τὸ ἔστι ῥημα CRP 

30 χαὶ τὸ νῦν ἐπίρρημα RP: καὶ τοΐνυν C dl ὡς] καὶ RP 
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οἶμαι, χρὴ τὴν λέξιν χαϑιστάνειν, ἀναγινώσχειν 63 ὑπερβατῶς οὕτως" ἔστι 132 
> 

τοίνυν ἀναμιμνήσχεσϑαι τὰ νῦν ἐξ ἀρχῆς αἰσθόμενον ἢ παϑόντα, ἵν᾽ ἢ 

τὸ υὲν ἔτι δὲ φανερὸν ὅτι μνημονεύειν ἐς ὡς ἀποφαινομένου χαὶ 

λέγοντος" φανερὸν τοίνυν, 
> > ΄ o ΕΝ > Vs v ΄ κ 5 

ἐστιν ἀνάμνησις. οὕτως δὲ ἐπαχϑέντα, ὡσεὶ ἔλεγεν" ἔστι τοίνυν τὸ ἀναμι- 
, - » > ~ > , ΄ 

ανήσχεσϑαι μὴ νῦν ἐξ apis αἰσϑόμενον (τουτέστιν οὐχ Gree νῦν χαὶ 
\ sf > ~ ἘΞ 

πρώτως" τὸ yap ἐξ ἀρχῆς ἴσον ἐστὶ τῷ νῦν χαὶ πρώτως), οὐχ ἔστιν οὖν 
\ Das 

ἀναμιμνήσχεσϑαι τὸ νῦν alctdvectal τι ἢ μανθάνειν, GAN ὅταν ἣν εἶχε 
>] ‘4 ἋἊ σ Ἃ Vv. - ‘A Or ἂς , 

πρότερον επιστ "»ὴν 7 αἴσϑησιν Ἢ τι ἂν ξιὴ. Ov ay Sly φαμεν "νὴ ν,ς 
ῃ 

er ~ , ~ ΄ 4 b) 

ὅταν οὖν ἐχ τοῦ ἐνόντος μέρους τῆς ἐπιστήμης ζητήσας εὑρήσῃ “Gl ἄνα- 

( ἐστιν ἀνάμνησις, εἶτα τὰ λοιπὰ δίδαξις τοῦ τίς 20 

΄ ~ 5 3 , 

λάβῃ χαὶ τὸ λοιπόν, τοῦτό ἐστι τὸ aiadiehianeaocs τῶν εἰρημένων TL χαὶ 2% 
i 

τότε. οὕτω γὰρ δεῖ τὴν λέξιν ἀναγινώσχειν τὴν τοῦτό ἐστι χαὶ τότε 
5 , ~ , , ͵ 

ἀναμιμνήσχεσϑαι τῶν εἰρημένων τι" τότε γάρ ἐστι τὸ ἀναμιμνῃ σχε- 
΄ ᾿ 5 

oda, ὅταν ἀναλαμβάνῃ χαὶ τὸ λοιπόν. εἰρημένα δὲ λέγει τὴν ἐπιστήμην. 
Ὁ > 

τὴν αἴσϑησιν χαὶ ὅλως οὗ a, 
Q 

ee = 

ἘΠ Soar = 
- < 

f 
λέξει τῇ GAN ὅταν avako 

προσυπαχούειν τοῦ ἐχ τῆς ον ἀρχῆς" χε on 

τοῦ ἐνόντος ἡμῖν ἀνέλαβε χαὶ τὸ λοιπὸν τὸ αππλημδεω Ans. . Ete 

δὲ φανερὸν ὅτι μνημονξ Ξύειν if 

στιν οὐχὶ τὸ νῦν μανϑάνειν ἡ 

νούσης ἀρχῆς τὸ διαρρεῦσαν χαὶ Siaqoyoy THY μνήνην. ae δὲ ἐν τῇ 

ανημονεύειν συμβαίνει χαὶ μνήμην ἀχολουϑεῖν 
~ Ss , Vs wv a 

ὶ τοῦ ἀναμιμνύσχεσϑαι εἴληπται. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον 
la 

γαμνήσει συμβαίνει ἀχολουϑεῖν τὴν μνήμην᾽. Qu 
5 ~ ~ s\ 

TAUTOY τῷ TH οΞ 

ἡ ταῦτα ἁπλῶς, ἐὰν ἔμπροσϑεν ὑπάρξαντα πάλιν 

"Exedy πολλάχις μαϑό τὲς τ: οὕτω διαφεύγει ἡμᾶς, ὡς ἂν εἰ μηδὲ 37 

O28 hos ἐμάϑομεν, φησὶν ὅτι, ἂν συμβῇ τὸν τύπον οὗπερ ἐμάϑομεν παντελῶς 

ἀφανισθῆναι, εἶτα πάλιν ὕστερον es μεν αὐτὸ ὥσπερ χαὶ πρότερον, οὐχ 

ἔστι τοῦτο ava pats, ἀλλὰ μάϑησις. οὕτω γὰρ χαὶ νῦν μανϑάνομεν αὐτό, 

ὥσπερ zat πρότερον. χαὶ οὐδὲν χωλύει τοῦτο μαϑόντα πρότερον δὲς πάλιν 40 

μαϑεῖν αὐτό. οὐχ ἔστιν οὖν ἀνάμνησις, ἐὰν τὰ Zumpoatley ὑπάρξαντα 

2 μὴ] καὶ S 4. 5 τοῦ τίς ἔστιν (ἡ add. S, fort. recte v. p. 22,24. 24,15) Sa: τουτέστιν CRP 

6 zat νῦν S 7 οὖν om. CRP 9 ἔφαμεν a (ἐλέγομεν Arist.), sed v. v.15 

10 εὑρήσῃ a: εὑρήσει ceteri 12 τότε] τότε to Arist. EY 13 τότε] τοῦτο a 

14 εἰρημένον CRP 15 alt. καὶ om. CRP 17 prius tod Sa: to CRP 18 ἐν ἡμῖν a, 

οἷ. p. 28,24 19 alt. ὅτι] ὅτι to C 20 odyt Sa: od CRP 21 διαφυγεῖν C 

22 τῷ a, 6 corr. C: τὸ SRP, prius C (Arist.) υνήμη C (Arist. libri praeter L) 

ἀκολουϑεῖ Arist. libri praeter L 23 τὸ λεγόμενον om. CRP 24 ἀκολουϑεῖν συμ- 

βαίνει CRP τῇ μνήμη RP 26 ἐγγίνεται ἃ (ἐγγένηται Arist. EMY 27 cave μαϑόντας 

conicias, v. Ind. s. nom. absol. τι) ὅτι RP 29 μάϑομεν C: ἐμάϑομεν RP 

αὐτὸν CRP 31 ὥσπερ--αοΟὐτό (32) om. P 32 ta om. CRP 



94 MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 45166. 10] 

sh τύπους εἴχομεν τοξεν οὔτε νῦν διὰ τὸ Ἐπ ἦφανί- 
, 7 > ~ >.9 , ὦ > 

σϑαι τοὺς φϑάσαντας yeveodar), ἀλλ᾽ ὅταν ἐνούσης ἀρχῆς ot’ αὐτῆς ava- 
, , \ S) ΄ δ ~ ἐφ Ἁ >) , 

λάβῃ καὶ τὰ λοιπά, τότε ἐστὶν ἀνάμνησις. δεῖ γὰρ διαφέρειν τὴν ἀνά- 
μνησιν τούτων, τουτέστι τῶν μαϑήσεων. εἰπὼν ὃς χαὶ ἐνούσης σι 

πλείονος ἀρχῆς, πάνυ ἀσφαλῶς ἐπήγαγε τὸ 7 ἐξ ἧς μανϑάνουσιν. 4 
ἔστι OF TO ἡ ὉΠ Ὁ ΣΥΝ ἐπειδὴ γὰρ “πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα 

άϑησις διανοητιχὴ ἐκ προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως “χαὶ ἀρχῆς, γίνεται 
\ ε > ~ ΄ > 

& χαὶ ἢ ἀνάμνησις ἐχ προὐπαρχούσης ἀρχῆς, ἐπήγαγε τὸ χαὶ ἐνούσης 

10 πὰ ίονος ἀρχῆς. ὡς εἰ ἔλεγε" γίνεται. μὲν χαὶ ἢ μάϑησις ἀπό τινος 
τή OF 

ἐνούσης ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἢ ἀρχή, ἀφ᾽’ ἧς ἣ ἀνάμνησις, πλείων ἐστὶ χαὶ σφο- 
a ΄ 2 ΄ 

δροτέρα, Tap ὅπερ ἀφ᾽ Fs ἣ μαϑησις. 

p.451b10 Συμβαίνουσι δὲ at ἀναμνήσεις, ἐπειδὴ πέφυχεν 7 50 

χίνησις ἥδε μετὰ τήνδε. 
‘ 

, \ ~ , 5 

18 Εἰπὼν τίς ἐστιν ἢ ἀνάμνησις, νῦν λέγει χαὶ πῶς γίνεται. ἐπειδὴ γάρ, 

φησί, πέφυχε γίνεσθαι χίνησις ἐν | τῇ ψυχῇ ἥδε μετὰ τήνδε, διὰ τοῦτο 132v 

συμβαίνει ἡμᾶς ἀναμιυνύήσχεσϑαι. ὥσπερ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῆς ἁλύσεως τοῦδε 

τοῦ χρίχου ἀρϑέντος ἢ χινηϑέντος ἐξ ἀνάγχης συγχινεῖται χαὶ ὁ ἐφεξῆς, 

οὕτως εἰσὶ χαὶ ἐν τῇ ψυχῇ τύποι" svn ters ne οὖν ὑπό τινος τούτων τῆς 

20 Ψυχῆς, εὐθὺς χινεῖ αὐτὴν χαὶ τὸ ἐφεξῆς. οἷον ἣν μουσιχὸς Κορίσχος ἔχων 

λύραν, χαὶ γέγονεν ἐν τῇ ψυχῇ τύπος χαὶ τῆς λύρας χαὶ τοῦ Κορίσχου" 

εἶδον μετὰ τοῦτο Σωχράτη φέρε εἰπεῖν βαστάζοντα λύραν, χαὶ εὐθὺς ave- ὅ 

υνήσϑην τὴν λύραν τοῦ Koptsxov, ἐχ δὲ ταύτης Κορίσχον. πάλιν ἤχουσά 

τοῦ ἄδοντος “δύο ψυχαὶ ἐξήρχοντο, χαὶ μία πρὸς ἄλλην ἔλεγε, ποῖ πορευ- 
25 τέον΄. μετὰ δέ τινας χρόνους ἤχουσα ἄλλου ἄδοντος τὸ ἐν μέλος χαὶ 

τὸν ῥυϑμὸν ἐχεῖνον, xab’ ὃν ydeto τὸ “δύο ψυχαὶ ἐξήρχοντο“, ἢ δὲ λέξις 
χαὶ % ἔννοια οὐχ ἐχείνη, GAN ἣν ὅτι “ὁ νοῦς ὁ πρῶτος τὸν us χαὶ πάλιν 

χάτω φέρει“. ἤδετο οὖν, ὥσπερ εἶπον, τῷ αὐτῷ ῥυϑμῷ χαὶ ταῦτα χαὶ 
ἐχεῖνα" ἀφ᾽ οὗ ῥυϑμοῦ πρῶτον ἀνεμνἡσϑην Ὡς: OE χαχεῖσε τὸν τόπον, 10 

((Ὁ 7 

80 ἐν ᾧ 2.0000 τοῦ ῥυϑμοῦ, εἶτα τὸν ἄδοντα avUpwrov, xat τότε τὸ “δύο 

1 ἐγγένηται P 2 ἐμάϑομεν RP νῦν] γοῦν a 4 γὰρ] οὖν Arist. 

5 χαὶ om. ἃ 7 ἔστω 8 ἐπεὶ CRP 8 ex Anal. post. A 1 init. 

12 παρ᾽ 6 CRP ante ἀφ᾽ add. ἣ 5 10. 14 ἥδε ἡ κίνησις Arist. MSU 14 γενέσϑαι post 

δε add. a (cum Arist. EY) 17 χαὶ om. CRP 18 7 om. RP Base? RP 

ὁ] ἡ 5 19 χαὶ post τύποι add. C οὖν om. CRP 20 to] 6 e Soph. 

conicio, sed vy. p. 26,30 23 τῆς λύρας CRP Soph. ταύτης] τούτου P 

χορίσχου CRP Soph. πάλιν om. RP 24 sunt versus politici poetae mihi ignoti 

πρὸς (τὴν) poetae reddo ποῖ a Soph.: ποῦ ceteri 25. 26 καὶ τὸν] κατὰ 

RP Soph. 26 ἡ δὲ λέξιις a: at δὲ λέξεις ceteri (tov δὲ λόγον ἕτερον Soph.) 

28 χαταφέρει S φέρει a: φέρει pe ceteri: variant Soph. libri ἀριϑμῶ 85 

29 ἀνεμνήσϑη CRP τῶν τόπων CRP 30 ἐν ᾧ] ἀφ᾽ οὗ RP τὸν om. ἃ 

(legit etiam Soph.) 
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Nee ς 44 \ \ Ch~ Set \ y afi ΝΞ Si 3 Pict ΕΞ 3, 132v 

ψυχαὶ ἐξήρχοντο“ χαὶ τὰ ἑξῆς. εἰσὶ μὲν οὖν τύποι τινὲς ἐξ ἀνάγχης ἄχο- 32v 

λουϑοῦντες ἀλλήλοις. ἐν οἷς ἀδύνατόν ἐστι τούτου χινηϑέντος uy Excodar 
| > | Tana 

1 ~ > Ὺ ,ὕ v / 3A 7 ΄ "» ~ 

χαὶ τὸν ἑξῆς. οἷον εἰ Σωχράτης ἔτυψέ τινα, ἀδύνατόν ἐστιν ἀναμνησϑῆναι 
vy ΄ \ \ 5 = Q~ \ (ei 7 teh a Ve (< \ y , \ Vv 

Σωχράτην xat μὴ ἀναμνησϑῆναι χαὶ ὅτι ἐτύφϑη ὑπὸ Lwxpatovs. xat Ett 

σι ἀδύνατόν ἐστιν ἀναμνησϑῆναι τόδε τὸ ϑεώρημα χαὶ μὴ ἀναμνησϑῆναι χαὶ 
, σ ti ~ ’ ~ , ~, 

ὑπὸ τίνος αὐτὸ μεμαϑήχαμεν. ὅταν οὖν χινηϑῇ τὴν τοῦ Σωχράτους χίνησιν 15 

ταὐτόν ἐστι τῷ ὅταν ἀναμνησϑῇ Σωχράτην), δηλονότι χαὶ τήνδε 
, , . , Ss ~ QZ ΄ Ἁ Sy ja 5 ’ © 

χινηϑήσεται, τουτέστι δηλονότι ἀναμνησϑήσεται, ὅτι ὑπὸ Σωχράτους ἐτύφϑη. 

εἰ μὲν οὖν ἐστιν ἀναγχαία ἣ τῶν τύπων ἀχολούϑησις καὶ αἱ an’ αὐτῶν 

10 χινήσεις, ὡς ἐξ ἀνάγχης τὴν μὲν ἡγεῖσϑαι, τὴν δὲ ἕπεσϑαι, ἀδύνατόν 
~ c g z Ἁ σ \ ‘ / 5 .ν ἋΣ > τ , 

τῆς ἡγουμένης γενομένης μὴ ἕπεσϑαι χαὶ τὴν λοιπήν. εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀνάγ- 
> ) » > SN ~ , Claes ΄, > ᾽ ε > \ \ 

uns ἀλλ Eder, οὐκ ἀεὶ ἕπεται τῇ πρώτῃ ἣ δευτέρα, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 
, , ~ 4 [4 ‘ ΄ 

πολύ. συμβαίνει γάρ ποτε τῆς πρώτης Ἰενομένης μὴ γίνεσϑαι τὴν λοιπὴν. 20 

ἔσται δὲ τὸ λεγόμενον δῆλον ὦδε" πολλάχις ἐγὼ βουληϑεὶς εἰπεῖν Λυχα- 
᾿ 5» > 5 , ΡΥ > by > \ > ~_¢ , 

15 βηττὸν οὐχ ἀνεμιμνῃσχόμην, ἐξ οὗ εἴϑισα ἐμαυτὸν ἐνθυμεῖσϑαι λύχον 

x0 cdo ἀμφότερα ἐχ τῆς hv συλλαβῆς)" ἀφ᾽ οὗ δὴ λύχου ὁρμώμενος (ἄρχονται γὰρ ἀμφότερα ex τῆς is 2 οὗ δὴ λύχου ὁρμώμενος 
5 » Q/7 ~ Ν ΄ 5 εν 

ἀνεμιμνῃσχόμην τὸν Λυχαβηττόν. ἄλλος δέ τις tod Ταυρομενίτου ἐπιλανϑα- 
΄ VO 5 Ἁ Vv er » v , 5 3 > " 

νόμενος εἴϑισεν εὐϑὺς ἔρχεσϑαι εἰς ἔννοιαν ταύρου, ἀφ᾽ οὗ ἀνεμιμνῇσχετο 

τὸν Ταυρομενίτην. χαὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐϑίζουσιν ἑαυτοὺς ἀπό τινων προχεί- 

20 ρὼν ἀναμιμνήσχεσϑαι τὰ δυσεύρετα, οἷον ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τὴν πλευρωνίαν. 2% 
ὉΠ at fe ty ~ δ» vi = 5) SENG ΤΟ ~ , ΄ ἧς 3 \ ἐπὶ τούτων οὖν τῶν ἐξ ἔϑους οὐχ ἀεὶ ἕπεται τῇ πρώτῃ 7 λοιπή" ἀλλὰ 

πολλάχις τὴν μὲν πλευρὰν ἐνθυμοῦμαι, τὴν δὲ πλευρωνίαν οὐχ ἀναυκυνῇσχο- 
΄ ware: σ΄ ΄ ΕΊΣ σ rar) ~ ~ BT 

μαι. τούτοις ἐπάγει ὅτι συμβαίνει ἐνίους ἅπαξ ἐθισθϑῆναι μᾶλλον ἢ 

ἑτέρους χινουμένους πολλάκις. εἰσὶ γάρ τινες ἐπιτηδείως ἔχοντες, 
σ S14 , >) “ΟΝ Ὗ , I> oO ~ , ~ ‘ 

25 ὥστε ἐϑισϑέντες ἐχ τοῦδε ἀναμιμνύήσχεσθϑαι τόδς ἅμα τῷ ἀναμνησθῆναι τὸ 

πρῶτον ῥᾷστα ἀναμιμνήσχεσϑαι χαὶ τὸ δεύτερον. τινὲς δὲ πολλάχις ἐϑί- 

σαντες ἑαυτοὺς éx τοῦ ταύρου ἀναμιμνύήσχεσϑαι τὸν Tavpouevityy τὸ ταῦ- 80 
ρος λέγουσι, πόρρω δ᾽ οὐ προβαίνουσιν. ἣ τὸ ἐνίους ἐπὶ τῶν ἐν τῇ PoyT 

» Je ~ ™ » 

τύπων εἴρηται" τινὲς Yap τῶν τύπων γίνονται εὐμνημόνευτοι, τινὲς δ᾽ οὔ. 

2 ἀλλήλοις Sa Soph.: ἄλλοις RP 3 xat tov ἑξῆς Sa: χἀχείνω (xdxetvo RP) xai τὸ 

ἐφεξῆς ἐκείνω CRP post τινα add. ἐν τόπω τινὶ CRP ὃ. 4 ἀναμνησϑῆναι 

Σωχράτην καὶ Sa: ἀναμνησϑέντα σωχράτους (σωχράτην C) CRP 4 post Σωχράτους 

add. xat τὸ ἐφεξῆς τούτου, τὸ ἐν τῶ δεῖνι (6 δεῖνι R) τόπω CRP χαὶ ἔτι] καίτοι © 
5 ἀναμνησϑέντα CRP 5. 6 ph xat ὑπὸ τίνος αὐτὸ μεμάϑηχεν ἀναμνησϑῆναι RP 

5 prius zat om. © 6 μεμάϑηχεν CO 7 ἀναμνησϑὴ Σωχράτους SRP 
8 χινήσεται RP ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ CRP 9 ἀνάγχη RP 11 χαὶ τὴν λοιπὴν 

ἕπεσϑαι CORP 13 γίνεσϑαι ἃ: γενέσϑαι ceteri 14 ὧδε δῆλον RP 
14.15 et 17 Λυχαβηττὸν S: λυχαβητὸν Ca: λυκάβητον RP Soph. 15 ἐμαυτὸν] αὑτὸν 

R: αὐτὸν P 16 ἀμφότεροι a Soph. 17 tavpopevettov S, item v. 19. 27 

17. 18 ἐπιλανθανόμενος SP (Soph. AB): ἐπιλαμβανόμενος R: ἐπιλαϑόμενος Ca (Soph. C) 

19 tov ‘Tavpopevityy a: τὸ ταυρομενίτης ceteri ἀπό Sa: ἐπὶ CRP τινων --- 

πλευρωνίαν (20) ἃ: τινῶν προχ. οἷον --- πλευρᾶς ἀναμ. τὰ δυσεύρετα οἷον τὴν πλευρωνίαν 5: 

mpoy. τ. cetera ut S, nisi quod πλευρόνην CRP _ 22 πλευρώνην Soph. 23 3° 

ante ἐπάγει add. a ἐνίους Sa Soph. (Arist.): ἐνίοις CRP 24 ἑτέρους legit 

cum Arist. LSU (ἄλλους EMY) 27 ἀναμιμνήσχεσϑαι ἃ: ἀναμιμνήσχονται ceteri 
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p. 451016 Ὅταν οὖν ἀναμιμνῃσχώμεϑα, χινούμεϑα τῶν προτέρων 132V 
τινὰ χινήσεων. 

[Ipotépas χινήσεις λέγει τὰς ἡγουμένας, οἷον, ὡς αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ, 88 

βουλόμενος ἀναμνησθῆναι, τίς zal’ οἷον χαιρὸν ἔπραξε τόδε τι, ἀνεμνήσϑη 
γάλα, ἀπὸ γάλαλτος λευχόν, ἀπὸ λευχοῦ ἀέρα, ἀπὸ ἀέρος ὑγρόν, ἀπὸ τού- σι 

ἢ ers 0 p ἔσ δι οὗ We ΄ , ne ay a 4 Ec She ~F τοῦ μετόπωρον. ἔστω δὲ οὗτος ὁ χρόνος, ual’ Ov ἔπραξε thy πρᾶξιν. 40 
{2 ΄ 5 Χ a\ ΄ Ss , ν᾿ Ὁ) 

ἢ εἰὸε γεγραμμένην λύραν, ἀπὸ ὃξ ταύτης ἀνεμνήσϑη λύραν, χαὶ ἀπὸ ταύ- 
τῆς τὸν μουσιχόν, Ex GE τούτου ἣν σεν ὠδήν, εἰ ταύτης ἔδει ἀνάμνησιν 

λαβεῖν. ἐχινήϑη δὴ τὰς προτέρας χινήσεις, ἕως οὗ ἦλϑεν εἰς τὸν μουσιχόν, 
2. Ὁ 4 Ce ~ Ὁ 3 ΄ 

10 ped) ὃν γέγονεν ἢ τῆς ὠδῆς ἀνάμνησις" μετὰ γὰρ τὴν τοῦ μουσιχοῦ ΧΟ; 
εἰώϑει yivecdar ἢ τῆς ὠδῆς ἀνάμνησις. ἀπὸ οὖν τοῦ νῦν, οἷον ἀπὸ τῆς 

~ ΄ / λύ > ΄ ? > ΄ 

γῦν Opa ΕΣ: λύρας. ἀνεμνήσϑη τὴν WOFY. πολλάχις GE χαὶ ἀπό τινος i 
~ Jar ΄ ~ B) ἄλλου" εἰ 14 τύχοι ἐφεξῆς ὧν τῷ τῆς HOTS τύπῳ ὃ τοῦ χίονος, ἀναμνη- 45 

σϑήσομαι αὐτὴν ἀπὸ τοῦ χίονος. εἰχὸς γὰρ τοῦ τύπου τοῦ χίονος χινη- 
if ~ ~ ~ » ~ b] ~ 7 

15 ϑέντος συγχινηϑῆναι χαὶ τὸν τῆς ὠδῆς xal ἐξ αὐτοῦ ἀναμνησϑῆναι αὐτήν. 

πολλάχις δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου 7 ἐναντίου 7 τοῦ σύνεγγυς" ἀπὸ μὲν δυοίου, 

ὅταν ἀπὸ τῆς τοῦ τς εἰχόνος τὸν Σωχράτην, ἀπὸ δὲ ἐναντίου, ὅταν 

ἀπὸ λευχοῦ μέλαν, ἀπὸ δὲ τοῦ σύνεγγυς, ὅταν ἀπὸ τοῦ, ἀντὶ πολλῶν, ὦ ἄνδρες 

᾿Αϑηναῖοι “ ἀναμνησϑῶ »χρημάτων ὑμᾶς ἐλέσϑαι νομίζω “ (σύνεγγυς γὰρ τοῦτο 
\ ΄ ΄ - , ΄ sy ΄ 20 ἐχείνῳ), ἣ ἀπὸ χυνὸς λύχον" σύνεγγυς γὰρ 6 χύων τῷ λύκῳ. γίνεται οὖν 7 50 

ἀνάμνησις διὰ τοῦ ὁμοίου ἣ τοῦ ἐναντίου ἣ τοῦ σύνεγγυς διὰ τὸ τὰς χινήσεις 
τῶν μὲν ὁμοίων εἶναι τὰς αὐτάς (6 δὲ χινούμενος χατὰ τὸ εἴδωλον χαὶ τὸν 

΄ ~ > ΄ ΄ ~ Ὁ) ΄ 

τύπον τρόπον τινὰ χατὰ τὸ πρᾶγμα, ap οὗ ὃ τύπος, χινεῖται. ὥστε ἀνάγχη 
ee ἢ ἰς 3 ΜΗ , \ ~ 5 , \ ~ ~ οἱ 5 / σ 

εὐθὺς ἀναμιμνήσχεσϑαι ἀπὸ τῆς εἰχόνος τὸ πρᾶγμα), τῶν δὲ ἐναντίων dua 
σ \ rN ~ ΄ σ ~ Ζ 

25 (ἅμα γὰρ τῇ διαχρίσει συννοοῦμεν σύγχρισιν, ual ἅμα τῇ ψύξει ϑέρμην). 
~ ar ΄ a A > ~ ~ ~ 297 

τοῦ δὲ ὍΣ διὰ τὸ εἶναι μέρος τοῦ λοιποῦ" τοῦτο γὰρ | ἐδήλωσε 188τ 
΄ Ὁ ~ ~ BY A \ ς / se (44 

διὰ τοῦ τῶν δὲ μέρος ἔχουσι. τὸ γὰρ “χρημάτων ὑμᾶς ἐλέσϑαι νομίζω 

t τοῦ “ἀντὶ πολλῶν, ὦ ἄνδρες nas . χινουμένου οὖν TOD 

μέρους xtvettat χαὶ τὸ λοιπόν, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῆς ἁλύσεως τοῦ πρώτου 

80 χρίχου χινηϑέντος χινεῖται χαὶ τὸ λοιπόν. οὐ δεῖ δὲ ϑαυμάζειν, εἰ ποτὲ 
Vv ~ ~~ \ a\ 

υὲν τοῦ πρώτου μέρους χινουμένου χινεῖται χαὶ TO ἐφεξῆς, ποτὲ OE οὐ" 

2 τινὰς CRP χινήσεις RP: χινήσις C ὃ. οἷον om. CRP ἐρεῖ] p. 452414 ss. 

4 50. om. CRP 5 ἀέρος ὑγρὸν (ὑγρὸν om. C) ἀπὸ CRP (Arist. Soph.): om. Sa 

7 ἢ Sa: πάλιν CRP δὲ om. CRP alt. λύρας prius P, e corr. C, Soph. 

a om. RP 8 τῶν μουσιχῶν R, e corr. C ἠδεν a Soph. C 10 peta— 
ἀνάμνησις (11) om. P 11 γοῦν CRP οἷον] ἤγουν Ρ 13 τύγη CRP 

(Soph. B) ὁ om. R 14 αὐτῆς C (αὐτὴν etiam Soph.) 15 αὐτῆς C 

16 ἡ ἐναντίου ---ὁμοίου om. P τοῦ ante alt. ὁμοίου add. CP 17 μὲν ante τῆς add. 

CRP 18 Demosth. Olynth. I. init. 19 ὑμᾶς RPa Soph.: ἡμᾶς SC 

20 ἐχείνου CRP λύχου a 21 τοῦ (ante σύνεγγυς) om. RP 23 τύπος] 
τόπος R, prius P 24 ἀπὸ om. RP 26 τοῦ δὲ Sa: τῶν δὲ CRP 

27 ὑμᾶς ἃ: ἡμᾶς ceteri 29 zai τὸ λοιπόν Sa: τὰ λοιπὰ CRP ὥσπερ --- τὸ 

λοιπόν (90) om. CO 30 τὸ λοιπὸν Sa: τὰ λοιπὰ CR 
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ὅταν γὰρ τέλεον ἀφανισθῇ, οὐ χινηϑήσεται. εἰπὼν δὲ τῶν δὲ μέρος 133r ‘ 

‘ Δ 

ἔχουσιν ἐπήγαγεν ὥστε τὸ λοιπὸν μιχρόν, ὃ ἐχινήϑη μετ᾽ ἐχεῖνο. 6 

ἢ οὖν διὰ τούτων τοῦτο λέγει, ὅτι παντὸς μείζων ἐστὶν ἢ ἀρχὴ τῶν μετ’ 
πὸ Sty \ ΄ ee σ μεῖς ΄ τ νος ἐν i. > 

GUTYY, χαὶι TAUTYS ξ πα τὰ μετ αὐτὴν LX, χαι CTL TOUTW EX τῆς 

Lo 

Lory 
" ’ 5 ~ ‘4 \ ’ ~ 

ἐνούσης ἀρχῆς συνείρει χαὶ τὰ λοιπά ats yap ἀρχῆς εὑρεϑείσης εὖ; 
σι 

ἔστι τὸν νοῦν συναγαγεῖν χαὶ τὰ λοιπά)" ἣ ὅτι, εἰ ἀνεμνήσϑη εἴχοσι ΕΝ 

- 

5 ~ , σ , ΄ Ἁ Φ 2 \ ΟΝ, δ ’ » ΄ ΄ 

εἰπεῖν στίχους, ὅτε ἀνεμνήσϑη τοὺς δέχα uxt ἕξ, τὸ λοιπὸν, Ἴγουν οἱ τεττᾶρες 
a > 7¢ τ} 55 ΄ \ ν᾿ 15 ~ \ > lf X 

ods ἐχινήϑη χαὶ ἀνεμνήσϑη μετὰ τὸ ἀναμνησθῆναι τοὺς δεχαές, μιχρὸν ἣν, 10 

χαὶ οὐδὲν παρελυμήναντο τὴν διάνοιαν συναγαγεῖν καὶ αὐτούς. οὕτω μὲν 

10 οὖν ζητοῦντες ἐκ τῶν ὁμοίων ἢ ἐναντίων: ἢ τῶν σύνεγγυς ἀναμιμνησχό- 
> led ~ L4 ~ ¢ / 

veda, ἀλλὰ καὶ οὕτω μὴ ζητοῦντες, τουτέστι μὴ cx τῶν ὁμοίων 
ΕΥ ~ τὶ ~ ΝΥ ΄ » ! 

υηδὲ ἐχ τῶν ἐναντίων μηδὲ τῶν “σύνεγγυς, πολλάχις ἀναμιμνῃσχονται, 

ὅταν ἄλλην τινὰ χίνησιν χινηϑέντες ἐχείνη γένηται. οἷον Tou AALS ἄνα- 

μνησϑέντες ὠδὴν ἀνεμνήσϑησαν Σωχράτους" ἥτις ὠδὴ οὔτε ὁμοία ἐστὶ 
= , vid > ~ 2 

15 Σωχράτει οὔτ᾽ ἐναντία οὔτε σύνεγγυς. γίνεται μὲν οὖν χαὶ οὕτω, φησίν, 
’, » DWY γενομένων χινήσεων, ὁποίων 1 A Oy .-Ὁ Ὁ ἀνάυνησις: ἀλλὰ τὰ πολλὰ 

γαντίων ἣ σύνεγ) Sy γίνετ TAL 7 GVAUVIOLS. ms ὦ εἴπομεν, τουτέστιν ὁμοίων 7 

ρ».4δ10υ25 Ουδὲν δὲ δεῖ σχοπεῖν τὰ πόρρω, πῶς μεμνήμεϑα, ἀλλὰ 

τὰ σύνεγγυς. 

© 

20 Πόρρω λέγει τὰ παλαιότερα χαὶ χρονιώτερα, ἃ πρὸ πολλοῦ χρόνου 2 
Y> x” 5» ΄ “ἫὯἋὁ 9 , ΄ ὯΝ a ra! an σ \ εἴδομεν 7] ἠχούσαμεν ἢ ἐμάϑομεν, σύνεγγυς δὲ ἃ χϑὲς 7 ὅλως πρὸ ὀλίγου. 

5 . ~ , , 

ἀπὸ δὲ τῆς μνήμης σαφηνίζει χαὶ τὰ περὶ τὴν ἀνάμνησιν. ἔστι δὲ τ 
, ~ , - ἜΣ Ὁ κω 5 y ~ ~as 

λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον: δεῖ ἡμᾶς ἐπὶ τῆς μνήμης ἰδεῖν, πῶς τοῦδέ 
5 2 , (a ~ Ἀ Vv 

τινος puso yes ἐχ τούτου συμβαίνει Zuty χαὶ ἄλλου ἀνηαδήναι: χα 
Ὁ ΕΝ 

ΤΑῚ 

οὕτως ἕξει χαὶ ἐπὶ τῆς ἀναμνήσεως: ὥσπερ γάρ, φησίν; τῷ σι 0). al oe a R cy εἰ 
Poe vy 

o ™ [0] τω ~ 
6 “᾿ > s > is 2 ἣ χίνησις μετὰ τήνδε, τουτέστιν ἥδε ἢ 

2 > Vv a ~ Ἃ . 

ἐπὶ τῆς ἀναυνήσεως Ora ἢ οὐ τοῦτο ἂν 2% 

> X ~ la ἧς , 

ἐπὶ τῆς μνήμης συμβαίνει uh 

μετὰ τήνδε, οὕτω χαὶ 
\ , Nip 

εἴη τὸ λεγόμενον, GAN οἶμαι πάλιν χἀνταῦϑα ἐν τῷ οὐδὲν δὲ δεῖ σχο- 

πεῖν πῶς τὰ πόρρω μεμνήμεθα τὸ μεμνήμεϑα᾽ ἀντὶ τοῦ ἀναμιμνῃ- 
/ b) ~ ~ > 

30 σχόμεϑα εἴρηται. χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον" Get GF ϑεωρεῖν πῶς ἀναμιμνῃ- 

σχόμεϑα, ὧν πρὸ ὀλίγου τὴν ἐπ ταν λαβόντες -χαὶ ἀπολέσαντες" οὐδὲν 

yap χωλύει ἐπιλαϑέσϑαι τινὰ χαὶ ὧν πρὸ ὀλίγου μενάϑηχεν. ὃ 

1 post δὲ add. τὸ S, fort. recte 2 ἐχεῖνον S 3 διὰ τοῦτον RP! ἐστὶν om. CRP 

4 τῆς] tov C 6 χαὶ (ante τὰ λοιπά) om. CRP 6. 7 στίχους φέρε εἰπεῖν CRP 

7 Ote a: ὅταν ceteri τέσσαρες R: Reyes 8 te RP: δέχα xat ἕξ ὁ 

13 γένηται legit cum Arist. EMY (γίγνηται LSU) 14 ἀνεμνήσϑησαν a: ἀνεμνήσθην S: 

ἀνεμνήσϑη RP: ἀνεμνήσϑημεν C σωχράτην P 16 γινομένων RP (Arist. EY) 

χινήσεων] κινήσει R, 6 corr. P 17 ἐναντίως a ἡ om. CRP 18 οὐδὲν] 

oo C 20 λέγων C 24 μησϑέντος 5 25 οὕτως ἕξει CR, 6 corr. P: οὕτως ἔχει 8: 

οὕτω ἃ 27 ἣ] καὶ RP 28 δὲ om. CP 30 δὲ SC: om. RPa 31 ἐλάβομεν 

χαὶ ἀπωλέσαμεν expectes, cf. ad p. 28,7 οὐδὲ RP 32 χωλύσει P: xwh’ R ? 
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5 . A ΄ὦ o On 5 ~ ve 

pety ἐπὶ τούτων: χαὶ ὡς ἐπὶ τούτων, οὕτως ἕξει χαὶ Ext τῶν ἄλλων, ἤτοι 133" 

τῶν πόρρω, ἤτοι ὧν πάλαι τὴν ἐπιστήμην ἣ τὴν αἴσϑησιν ἐλάβομεν. 80 
a~ 4 ΄ a "ἢ Ld > = , 

δῆλον yap ὡς ὁ αὐτός ἐστι τρόπος τῆς ἀναμνήσεως τῶν τε πάλαι 
Νὴ ~ \ SVG σ — apt pages ~ 4 - oa 3 7: Ponte 3 > 

xa τῶν πρὸ ὀλίγου. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν σύνεγγυς οὐ προζητήσας, ahh 
\ 5 5 ~ CV ve . 

5 ἀπὸ τινος ει ἣν ἔχει, λέγει τε χαὶ συνείρει τὸ ἐφεξῆς (ἀχολουϑοῦσι 

γάρ, ὡς εἴρηται, τῷ ἔϑει al χινήσεις, ἥδε μετὰ τήνδε), οὕτω χαὶ ὅταν 
ΕῚ ; 

ἀναυιμνῇσχεσ Oe βούλητ 
‘ i 

, 
{ 

, » , 

τι, ὧν πάλαι τὴν ϑαασ τον ἐλαβέ τις (τούτου 
γὰρ δεῖ προσυπαχούειν), τοῦτο ποιήσει. -εἰπὼν δὲ τοῦτο ποιήσει, 

ἴ δεῖ ποιεῖν συντόμως ἐπήγαγεν εἰπὼν ζητήσει λαβεῖν a ν χινή- 8 L ξ TOE TOMS ἐπηγαγξεν ε [TAGE ρχὴ ή Ὁ 

v ΄ >] ~ 

10 σεως, wed’ ἣν ἐχείνη ἔσται. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν σύνεγγυς ἀπὸ τῆς ἐνούσης 

ἀρχῆς ἀναυιμνήσχεται τὰ ἐφεξῆς, οὕτω χαὶ ἐ 

ἀφ᾽ ἧς εὑρήσει ὅπερ βούλεται εὑρεῖν. 

.451081 Διὸ χάλλιστα χαὶ τάχιστα γίνονται ἀπ᾿ ἀρχῆς at ava- 
Ρ Cu 

- 

ν 

μνήσεις. 

XN 5 ’ 

15 Τουτέστι διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν μεγάλα συντείνειν εἰς τὸ ἀναμιμνήσχεσϑαι 
~ ’ ”y = 

τὰ ἐφεξῆς, διὰ τοῦτο ἐν οἷς εἰσιν ἀρχαί, εἴπερ ἕξομεν ταύτας, χάλλιστα 45 
΄ 

ὡς γὰρ τὰ πράγματα χινήσεις χαὶ αἱ ἀνα- 

ἀνάμνησιν εὑρήσομεν τῶν ἐφεξῆς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν γεωμετριχῶν ϑεωρημάτων" 
Vv 

ξεχξι τ 5 

4 5 - Ἐἰ \ > \ ~ >t 8 Ye ~ of >) ~ υνήσεις αὐτῶν. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν, εἰ ἐφεξῆς χεῖνται χαὶ τεταγ- 
\ “ὦ ᾿ ΄ 

20 μένως, χαλῶς ὁρᾷ ἢ ὄψις αὐτά, εἰ δὲ συγχεχυμένως, οὐ χαλῶς, οὕτω χαὶ 
> ~ 5 ~ δ > ΄ "» v τὴ 
ἐπὶ τῶν ἐν τῇ φυχῇ τύπων. χαΐ εἰσιν εὐμνημόνευτα ὅσα τάξιν ἔχει χαὶ 
Nae Σ o 2. \ ~ . ΄ \ ὌΝ - SZ, , τὸ ἐφεξῆς, ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα δυσμνημόνευτα. εἰπὼν δὲ ταῦτα λέγει, τί 

΄ ΄ > , > ~ , Ξ διαφέρει μάϑησις ἀναμνήσεως" οὐ γάρ εἰσιν at αὐταί, ὡς δοχεῖ []λάτωνι. 50 
> , σ ) ~ 5 > ~ 5 aS 
ἀνάμνησις τοίνυν ἐστίν, ὅταν δι᾿ ἑαυτοῦ χαὶ τῆς ἐνούσης αὐτῷ ἀρχῆς ἐς 

Ὅλο ἐπὶ τὸ ἐφεξῆς τῇ ἀρχῇ ὅταν δὲ μὴ δι᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ δι᾿ ἄλλου, τῷ or 

οἷον τοῦ διδασχάλου, μάϑησις τοῦτο χαὶ οὐχ IED: πολλάχις δὲ ἤδη 

ae ἀδυνατεῖ συντόμως ἀναμνησϑῆναι, ζητεῖ δὲ χαὶ εὑρίσχει- ἀλλ᾿ οὐ συν- 
5 - , Ka 

τόμως, ἀλλὰ πολλὰς χινηϑεὶς χινήσεις τέλος χινεῖται τοιαύτην χίνησιν, 7 
\ c ὦ x 5 a ΄ 

ὥσπερ γὰρ αἱ πολλαὶ pas ἐπιτήδειον ποιήσασαι 
Ν 

ἀχολουϑεῖ τὸ ἐ wy . © 

30 τὴν πέτραν, | τέλος ἣ ἐσχάτη ἐχοίλανεν αὐτήν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ἐν τῇ 133% 

χαρδία ὑγρότητος ἔχει. πολλάχις γὰρ χινηϑεῖσα τέλος χινεῖται χίνησιν, 

xa’ ἣν ἀνίσταται τὸ ζητούμενον: ὅπερ εὑροῦσα ἣ διάνοια παύεται. ἔστιν 

3 ὡς] ὅτι Arist. EY 4 πρὸ ὀλίγων C λέγει cum Arist. LSU (λέγω EMY) 

ε 2 ἐν Sa: Soph. p. 10,10: συνέχει CRP 7 τι] fort. τις legit Soph. 

'αβε a Soph.: λάβοι S: λαβὼν CRP 7. 8 τοῦτο yap CRP 13 τάχιστα xat 

ἄλλιστα a (Arist.) 17 ἐπὶ τὰ γεωμετριχὰ θεωρήματα CRP 18 γὰρ om. RP 

i dock ξῆς CRP ai (ante ἀναμνήσεις) om. RP 19 χινεῖται RP: xetvtat, χινεῖται vel 

χεῖται Sanh libri 20 καὶ ante οὐ add. S 23 πλάτων R 24 ἐν ante 

αὐτῷ add. a (om. etiam Soph.), cf. p. 23,18. 29,7 25 χινεῖται S τὰ ἐφεξῆς a 

28 τοιαύτην χινεῖται κίνησιν CRP 29 τὸ ἐφεξῆς ἀκολουϑεῖ (ἀχολουϑεῖν RP) CRP 

ἐποίησαν CRP Soph. 30 ἡ S: ἢ a: δὲ ἡ CRP Soph. 32 ἀνίστατο S (avt- 
σταται etiam Soph.) 
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r \ > , λα». - 7 Ν ~ s as ¥ - 

οὖν τὸ ἀναυιμνήσχεσϑαι τὸ ἐνεῖναι δύναμιν τὴν κινοῦσαν, λέγων δύνα- 133% 
. > , o ‘ , 2 BS > x eee 

μιν τὴν ἀρχὴν (αὕτη {2p τὴν διάνοιαν ETOGUVEL χαὶ OVEVELDEL προς ανα- 

φι 
λ as 5 Novzob : eel AUT ἃ, yh eleven 15 re Ἐς πὴ τὰν δὰ oer υσιν χαὶ tod λοιποῦ), χινεῖσϑαι δὲ ἐξ αὐτοῦ χαὶ οὐχ ὑπὸ τοῦ διδασχάλου. 

p- 452012 Διὸ δεῖ λαβέσϑαι ἀρχῆς, διὸ ἀπὸ τύπων δοχοῦσιν ἀνα- 

, Λέγων τόπους ἣ τὰ ἐναντία τὰ σύστοιχα τὰ ὅμοια, ἣ τὰς ἀρχὰς τὰς 
> ΄ ΄ - ΄ ΚΎΞΟΙ. ~ ΡῚ - a] ~ a , ΄ 

ἐνούσας υῖν. ὡς γὰρ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς Τοπιχοῖς παραδοϑέντων τόπων 10 
~ ΄ ~ Φ ~ >] ~ , ~ 

χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς ᾿Ρητοριχῇς αὐτοῦ στομούμενοι ἐπιχειροῦμεν πρὸς 
\ ind > ~ 2 ~ ~ ΄ ΄ 

τὰ προχείμενα, οὕτω χαὶ ἀπὸ τῶν ἐνουσῶν ἀρχῶν, ὡς ἀπό τινων τόπων, 
x“ vv Ὗ 10 εὑρίσχομεν τὰ ἐφεξῆς. ἣ οὖν τὰς ἀρχὰς λέγει τόπους, ἢ πολλάχις ἰδών 

τινα ἢ ἀχούσας τινὰ χαὶ πάλιν ἰδὼν ἣ ἀχούσας διαλογίζομαι, ποῦ τοῦτο 

ἤχουσα, εἶτα ἐνῚθυμηϑεὶς τὸν τύπον ἀνεμνήσϑην, ὑπὸ τίνος τοῦτο ἤχουσα, 

χαὶ πῶς χαὶ τίνα τρόπον τοῦτο εἶδον ἢ ἤχουσα, πότερον χατὰ τύχην 7 

ἄλλως πως. τίϑησι 68 χαὶ ὑπόδειγμα, οὗ ἡμεῖς πρὸ ὀλίγου ἐμνημονεύσαμεν. 15 

15 p.452a17 “Eotxe δὲ τὸ χαϑόλου ἀρχῇ χαὶ τὸ μέσον πάντων. 

Τὸ χαϑόλου νῦν εἴληπται ἀντὶ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἣ χαϑόλου 

λέγει τοὺς τόπους τοὺ ΄ 
ν "υ 

ον ~ a ee < or ΤΠ [9] =~ Ξ - ~ R a Cc a aA ἴω ῸΝ 8 a x R Pi Mv < 2 ~ 3 ξ = Mv < oo (η΄ 

΄ ΄ ᾿ , ἃ LE >? x 

παρέλχει ὁ χαὶ σύνδεσμος. Ἣν ὃ ἂν σαφε- < τῷ χαὶ TO μέσον πάντω 
a o- 

΄ = = 
δ N) \ ~ Vv oO v > 

στέρα ἣ Ἰραφὴ χωρὶς tod καὶ συνδέσμου ἔχουσα οὕτως" ἔοιχε δὲ 
5 > ~ ΄ 5) xX ‘4 ΄ \ 

20 χαϑόλου ἀρχῇ τὸ μέσον πάντων. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον: ὡς ἐπὶ 

τὸ μέσον πάντων ἀρχῇ ἔοιχε. τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ “ἢ εὖ 

ὃ 
ἰ 

μέσου ὠφελεῖ χαὶ ποδηγὸς ἡμῖν γίνεται πρὸς εὕρεσιν τοῦ ζητουμένου᾽. 

Τὸ λεγόμενόν ἐστι δυνάμει τοιοῦτον: ἔστω δὴ τὰ νοήματα, ἃ χινεῖται 26 
¢ 4 A oo ~ , δ > , ~ ld ar 

25 ἢ ψυχὴ πρὸς εὕρεσιν tod ζητουμένου, τὰ ἐχχείμενα στοιχεῖα. μέσον δὲ 
αὐτῶν ἔστω τὸ Ε΄. τοῦτο δὴ εὑρὼν ὃ ζητῶν, εἰ μὴ ἅμα τῷ εὑρηχέναι 

αὐτὸ εὑρήσει χαὶ ὅπερ ἐζήτει, ἐπὶ τὸ O ἐλϑὼν μνησθήσεται. ἐπεὶ γὰρ 

1 ἀναμιμνήσχεσϑαι Aristoteli pro μεμνῆσθαι restitui vult Freudenthal, Rh. M. XXIV 403 

2.3 δυνάμει Arist. EMY ὃ λοιποῦ, τοῦτο δὲ ὥστ᾽ ἐξ Soph.(Arist.) ἐξ ἑαυτοῦ 

RP Soph. 4 δεῖ δὲ a (Arist., διὸ δεῖ etiam Soph.) 6 ἐναντία (ἢ add. P) 

τὰ σύστοιχα ἣ τὰ ὅμοια τὰς ἀρχὰς CRP 7 ἡμῖν CRP (Soph. p. 11,9}): ἐν ἡμῖν Sa 

8 ὁρμώμενοι CRP 9 ἐνουσῶν S: ἐνόντων ceteri 11 ἀχούσας τινὸς xat CRP 

12 τόπον] τρόπον R 14 χαὶ (ante ὑπόδειγμα) a: om. ceteri πρὸ ὀλίγου] p. 26,5 

15 δὴ Arist. τὸ om. Arist. EM ἀρχὴ S (Arist. ML, ἡ ἀρχὴ EY, ἀρχῇ 

etiam Soph.) 16 ὡς om. P ἐπιπολύ RP 17 τρόπους RP 18 καὶ τὸ] 

χατὰ S 19 οὕτως om. ἃ δὲ] δὴ SR (Arist.) 20 ἀρχὴ 8 

ἐπιπολὺ RP 22 γίνεται ἡμῖν S 26 ἔστω om. CRP 27 Θ cum Arist. L 

legit (εϑ MSU, 79 Y, νϑ E), v. Freudenthal, Arch. f. Geseh. d. Philos. II p. 10 
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ΡῚ ie Ne) \ \ Agee: \ ~ 

τὸ μέσον εὖρεν, ἐνδέχεται χαὶ ἐπὶ τὸ Ty χαὶ ἐπὶ τὸ A eee: λέγει δὲ Εἰ 188ν 
> ~ ~ ~ Sie Ὁ Nr 

τὰ ἐφεξῆς τῷ Εἰ, ταῦτα δέ ἐστι τὰ Z H Θ. ὁμοίως de A λέγει αὐτὸ. τὸ 80 
τι TT BA. ἐλθὼν οὖν ἐπὶ τὸ Θ μνησϑήσεται" οὐδὲν γὰρ χωλύει = 

Par 

Res 

5- ὦ 

a 

μετὰ τὸ Εἰ ἀναμνησθῆναι τὸ 0, εἶτα to Z, χαὶ οὕτως to H. ἔστω γὰρ 

5 τὸ E συμπόσιον, τὸ Z Σωχράτης, τὸ Π τὸ ὑπὸ Σωχράτους τυφϑῆναι, τὸ δὲ 
a , " - 

Θ λύρα. οὐδὲν οὖν χωλύει συμπόσιον ἀναμνησϑέντα εὐθὺς ἀναμνησϑῆναι 
ΟὟ Lk Δ μα, T= ΕΞ: Ψ' \ = = (σὰς CaN LY 5 , > ΕΞ 3 as € 

λύραν, εἶτα ὅτι ἀῶ χαὶ οὕτως ὅτι ὑπὸ Σωχράτους (καίτοι ἀχόλουϑον 

ἦν μετὰ τὸ συμπόσιον εὐϑὺς τ ee ble εἶτα ὅτι tbody, 
εἶτα λύραν)" ἔστω γὰρ ὅτι μετὰ τῆς λύρας ἀντὶ ράβδου ἔτυψε τὸν τυφϑέντα. 35 

6 
Ν , 5 ~ YW, Ἁ opts 7 Lat 

TL TO USGOY ἀρχῇ: SOLAS, THY AlLTLAY TOUTOD τέϑειχεν. ἐντεῦϑεν 
5 ὌΝ 

10 εἰπὼν OF ᾿ 
> Ἁ 5 ~ 5 a Js ‘ \ ens ‘ \ yap ἐπ᾿ ἄμφω χινηϑῆναι ἐνδέχεται" τὸ γὰρ E ὁδός ἐστι χαὶ πρὸς 

ῦ τὰ 2 Π Θ χαὶ πρὸς τὰ ὄπισϑεν τὰ AIBA, χαὶ δυνατόν an {πα aah Re 
TH EDOEG iS Cv τα 

σ΄ ἐστιν ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Θ 7 τοῦ H ἣ τοῦ Z ἀναμνησϑῆναι ὃ βουλόμεϑα, 
΄ ~ ~ > e~ ~ aX Ἁ ν \ 

οὕτω xat ἀπὸ tod A 7 τινος τῶν ἐφεξῆς τῷ A. εἰ 68 μὴ τὸ E ety tO 

15 μέσον, ἀλλὰ OT’, ἐπὶ to [᾿ ἐλθὼν ἀνησϑήσεται. εἰ Of ἐπὶ τούτου οὐχ 
ἀνεμνήϑη. ὥσπερ οὐδὲ ue τοῦ Εἰ, ἐπὶ τὸ A ἐλθὼν ὥσπερ ἐχεῖ ἐπὶ τὸ Θ 40 

υνησϑήσεται. 

OTE μὲν μνησθῆναι, ἐνίοτε 

πὶ πλείω χινηϑῆναι. 
. \ ΩΝ , , ΄ 

20 ᾿Επειδὴ πολλάχις ἀναμνησϑέντες πλευρὰν ἀναυιτυνῃσχόμεϑα ϑυάδα 
A 

, 

, 

4 4 Ne ry Sy whe - ας ὺ ἮΝ A r πλευρωνίας, πολλάχις δὲ τὴν μὲν πλευρὰν ἀνεμνήσϑημεν, τὴν δὲ πλευρωνίαν 50 
9. ΄ : OV ep ΕΞ Ny ieee ae Pics Sy NAL aK δ οὐχέτι, χαΐτοι πολλὰ χινηϑέντες χαὶ ζητήσαντες, eCytetto ὃὲ διὰ τίνα ποτὲ 
ae, δύσαν X \ >) b] ΩΝ - ~ > Ἁ , 5) ~ 

OLTLAY OTE μὲν TO ALTO EX TOV αὐτοῦ; ηιοὸν τὴν πλευρωνίαν EX τὴς πλεὺ- 

- X Vv ~ ΄ td 

pas, ἀναμιμνῃσχόμεϑα, OT GF οὔ, ἀπαντῶν πρὸς. τὴν τοιαύτην. ζήτησίν 

25 φησι" τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνίοτε μὲν μνησθῆναι, ἐνίοτε 
>) a 5 A ~ 

αἴτιον. ὅτι πλείω pve (Suc χινηθϑῆναι ἀπὸ τῆς 
Os 

a. 

οἷον ἀπὸ tod 1 ἐπὶ τὸ Z ἣ τὸ A. ἔστω γὰρ μέσον τὸ I’, axpa δὲ τὸ 
5) 

ἕλχει π χξι 

> 

: 

Z vai A. εἰ οὖν εἴη συνηϑέστερον τὸ Z| τοῦ A, ἕλχει πρὸς ἑαυτὸ τὴν 134r 
\ 

διάνοιαν. τὸ 4, ὥσπερ χαὶ τὰ ὙΠ τῶν χρωμάτων τὴν ὄψιν. εἰ γὰρ 

1 χαὶ ἐπ ἐπὺ om. OR ἐπὶ (ante to A) om. a χινεῖσϑαι RP λέγει 

δὲ τὸ ε CRP 2 ταῦτα---λέγει om. RP 3) τ Ἢ Ὁ ἰλὺν 4 ἔστι 5 

5 τοῦ σωχράτους Sa, sed cf. v. ὃ et p. 25,4, Soph. p. 11,21 5. 6 τὸ δὲ Θ Sa: τὸ 9 

CRP 6 λύραν a 8 σωχράτην ( 9 λύραν ἃ: τὴν λύραν ceteri 

10 τέϑειχεν Sa: τίϑησιν εἰπὼν CRP 11 zat om. RP 12 a 8 ¥ SCRP! 
13 ὃ- τῷ A (14) om. RP 14 τὸ E—ef δὲ (15) om. RP εἴη a: ἡ S: 4 Ὁ 

15 μὴ post εἰ δὲ add. © 15. 16 οὐχ ἐμνήσϑη RP: οὐκ ἐμνήσϑην C 16 τὸ Θ a: 

τοῦ ὃ SCP: τοῦ ϑεοῦ R 19 py Sa (Arist.): οὐ CRP ὅτι om. S 

ἐπὶ πλείω ἐνδέχεται a (Arist.), fort. recte, cf. v. 26 20 ϑυάδον C: φυάδα RP 

21 πλευρωνίας a: πλευρωνίαν S: πλευρονίαν CRP πλευρονίαν CRP 22. 23 αἰτίαν 

ποτὲ CRP 23 ὁτὲ om. CRP πλευρονίαν RP 24 ποτὲ CRP 25 prius τοῦ] 

τὸ Ρ prius δὲ] οὐδὲ RP 25 μὴ] οὔ CRP 26 ὅτι (ἐπὶ conicio 

27 ἐπὶ ante τὸ A add. RP ΔΊ 6 = CRP 28 ἕλξει conicio πρὸς αὐτὸ 8 
29 τὸ, Ζ ἃ: τὸ ὃ SC: τοῦ ὃ RP zai om. RP λαμπρὰ a Soph.: λαμπρότερα S: 

λαμπρότατα CRP σωμάτων Soph. 
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πλευρῖτις, τὸ δὲ 1" πλευρόν, τὸ δὲ A πλευ 

E Z, 
~ 5 Ld a\ 

τὴς οὐ \WOVOY Os 

JA εἴη τὸ Z 
» ~ ᾽ 

ἀπὸ τοῦ τὴν διάνοιαν τὸ παρ᾿ ὅπερ τὸ 

π ευρωνίας. πλευρῖτις 
+ 

~ , Ai \ a Σ othe 

τῶν τύπων παλαιός, ὃ δὲ λοιπὸς γϑιζός, 
δι 
οξ 

, > , Ἂν \ > 

γέος ἀμαυρός, ὁ ὃὲ παλαιὸς εἰς β 

παλαιὸν μᾶλλον χινῆσαι τοῦ ν - 
iS χωλύει χαὶ τὸν qo 

ares 
EYOEO aN0¢ wy 

Q- - λέγειν διὰ σπάνιν χυρίων ὀνομάτων. 

~ Me 5 \ 
παλαιὸς ey [0] χινῆται, τουτέστιν ἐὰν μὲν οὖν μὴ 

> 
\ , 3 » ac (4) = ΙΣ δα ae = {5 

γράφημα χαὶ προσέτι ἀσυνήϑης (det γὰρ τούτου 
f ~ 

10 νέον “χαὶ συνηϑέστερον χινεῖται. ὥσπερ. γὰρ © 
ame Te 
επι τουτῷ 

> _~ 21 
Oct OF 

v pte \ , \ 
ἔϑος, αὐτό φημι τὸ συνηϑέστερον, -χαὶ 

fal 

υεϑα, ἃ 
, een \ 4 

τούτων διὰ τὸ παραλελοιπέναι 

- 
ae λλάκις ἐννοούμεϑα. 

- ~ Ἃ 

τοῦτον ταῦτα διὰ 
." Vv. X \ 9 ΄ 

wn εἴη παλαιὸς χαὶ ἀσυνήϑης 
> 
€7 zat συνήϑης, 

> 
ξ 

Vv ‘ \ \ ‘ 5 ΄"΄΄’ε 2 ΄ 

οὔτε ἐπὶ τὸν παλαιὸν χαὶ ἀσυνήθη χινηϑήσεται, 
ce 

0 
“4 συνήϑη. ὁμοίως ὃὲ χἂν ὃ μὲν εἴη 

ἀσυνήϑης, ἐ 
“ay? 

uel Ss 

EO ι γάρ, 

φύσει χαὶ ϑεορμότητα 
\ a) Nee 
ι γάρ χαὶϊὶ ὃς 

τῷ 

>Q) , \ 1 ? 
εὐϑὺς ἀναμιμνῃσχόμεϑα χαὶ τὰ pet αὐτὰ ὄντα. 

γειαν, διότι ἐχ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας συμβαίνει 

πολλάχις ἐϑισϑὲν φύσιν ποιεῖ. χαὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς ς 
> 
Φ 

΄ 
ιν 

, 

φῦσιν. ιν παρὰ ἐνδέχεται τοῦτο συμβαίνειν χαὶ ἐν 
X 
iS 
— διὰ τὸ ὅμοια εἶναι τῷ βεβαίῳ τοῖς 

Oo. OF 80 μνησϑέντα τοῦ πρότερον ἁμαρτάνειν Ξ 
χαὶ μὴ ὡς ἔδει, ἄλλως τε καὶ ὅταν ἐ 
τὸ συνηϑέστερον, οἷον ὅταν ἀφέλχῃ ἀπὸ 

1 πλευρίτης CRP 

povias CRP ἀλλὰ χαὶ el vel ἀλλ᾽ εἰ xat Soph. 

7 py om. Arist. EM 8 χινηϑῃ Arist. EMY 

ante det add. ἀλλὰ νέος χαὶ συνήϑης CRP τοῦτο CRP 

13 ταῦτα τοῦτον CRP συντόμου CRP 16 

συνήϑη RP ἀλλ᾽ ---,α αινηϑήσεται (18) om. RP 

χαϑ᾿ ἕχαστα R: χαϑέχαστα P 20 ἡμῖν om. CRP 

CRP: διηγήσϑω 8 ἰτέον] ἰστέον R πυρὸς P 
ϑερμότητα ἃ: ϑερμότητος C: comp. anceps SRP 

27 φύσιν] φύσει C ἐγγίνεται CRP Soph. AB 

τοῖς φύσει Sa: τῶν φύσει RP: τῶν φύσεων C 

30 προτέρου CRP Soph. 91 ἔδει] δεῖ Soph.: 

ἐφέλχει C Ὁ πλευρονίας CRP 

prius τὸ δὲ---πλευρῖτις (3) om. RP 

3. 4 τῷ 

23 

ade 

Ἴδη 

PARVA NATURALIA [Arist. p. 4 

ταῦτα, 

ἰνήσει μᾶλλον ὁ χϑιζός. 

ἔέου, 

ἡμασμένος 

sy οὖν μὴ 

ἡυᾶς μᾶλλον 

πὶ τοῦτον χινηϑήσεται" οὔτε. yap ἐπὶ 

Ἁ \ ΄ σι >. 

παλαιὸς χαὶ συνήϑης, ὁ δὲ 
ἊΝ \ a es [Ὁ , = 

παλαιὸν xat συνήϑη χινηϑήσεται" 

ἑχάστην μελέτην, 

- \ τοῦ πυρὸς 

ἰ 

ἔϑους τινά, 

Ἁ τὸ 
φύσει 
τοῖς 

πλευρωνίας ἢ πλευρῖτις. 

ν 

RP 

52424] 31 

pwvia, χινήσει μᾶλλον 134r 

γὰρ 

΄ 

0 

συνηϑέστερον 77 

ἀλλὰ 
Ἃ Vv \ 

χᾶν εἴη 0 μὲν 
+>. 

OUGCcY 

2 \ ΄ 

εστὶν O 
Vv a \ 

San υξ 

XP" 
διὰ 

v 

yao οὕτω 

παλαιοῦ 
& nef Ἁ 4 

Ο TUTOS XAL TO 

προσυπαχούε!ν), 
΄ A ΧΆ: > Bon ΠῚ 
υσις ἡ ἢ (eyove 

Ἁ >) hs 

ταχὺ AVawtuy ape 

προσδιορίσαι περὶ 

οὖν συντομίαν. ἂν μὲν 
7 ” , A 5 4 παν ΟὟ / 

τύπος ἣ νέος χαὶ ἀσυνήϑης, ἀλλὰ νέος 
\ Ἁ /, \ 

TOV VYEOY χαι 

ἀλλ 

ἀσυνήϑη 
. 

πὶ τὸν νξον χαὶ é 
a 

la \ 

γνεος χᾶι 

γὰρ παλαιὸς χαὶ 

ὥσπερ παλαιὸς 15 
~ te! led ΄ ~ 

ταῦτα ὑὲν οὖν οὕτως ἡμῖν 
εἰσ φησίν, 

ἀναυνήσει 7 

ἀνευνήσϑη), οὕτω χαὶ 
eA 

ἅπερ ἀναμνησϑέντες 
ν᾿ > 
εἰπε O 

‘ 

& τὸ ἔϑος ἐνέρ- 
ἔϑος. 

γίνεται ἁμαρτία 

, a. Ἂν ar 

TOLOVOE TO OF 20 

χαὶ 

Ov eos, χαὶ “μάλιστα 

τοῦτο, οὐδὲν χωλύει ἀνα- 

πόμενον χαὶ χινηϑῆναι ἄλλως 

χεῖϑεν αὐτόσε πῃ διὰ 
\ 

χαι 

πλευρονία C 9. πλευ- 

τύπων παλαιὸς ὁ μὲν CRP 

9 ἀσύνηϑες ἢ: ἀσυνήϑει C 

12 ἐννοοῦμεν Arist. EMY 

παλαιὸν χαὶ ἀσυνήϑη] νέον χαὶ 

19 xa ἑχάστην SCa Soph.: 

21 διῃητήσϑω a: διητάσϑω 

φύσει Sa: ἤδη CRP 

24 χαὶ om. CRP Soph. 

29 ) ) 
90 ἀναμνησϑέντας C 

ἐφέλχη RP Soph.: 

τὸ (uy) conicio 
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vy Wal ΄ ~ ad a7 ᾿ - 4 

διὰ τὸ ἀφέλχειν ἄλλοτε ἡμᾶς ἄλλα, ὅταν δέῃ ὀνόματος μνημονεῦσαι, ἄλλου 134τ 
΄ ? ~ ΄, ΄ ΄ 

υὲν παρομοίου μνημονεύομεν, εἰς 6 ἐχεῖνο σολοιχίζομεν: ὃ γὰρ βουλόμενος 26 

R ναμνησϑῆναι Λεωφάνην, ἀναμνησθεὶς δὲ παρόμοιον οἷον Λεωσϑένην ἐσο- 
λοίχισεν ὡς πρὸς τὸν Λεωφάνην. 

- x la 

5 p.452b7 Τὸ δὲ μέγιστον, γνωρίζειν det tov χρόνον, ἢ μέτρῳ ἣ 
ἀορίστως. 

Ἢ ἀνάμνησις οὐ μόνον μαϑημάτων ἐστίν, ἀλλὰ χαὶ ἄλλων πολλῶν. 85 

ἐπράχϑη 
A 

οἷον ἔπραξα τι ἐγώ, εἶτα ἀναμιμνήσχομαι τὸ πραχϑέν. πότε 9\ 

ro} 

> ~ > ΄ \ ~ ΝΜ Ξ > oye A? ΄ > \ \ \ 
ἀγνοῶν, apa, φηυί, χϑὲς τοῦτο ἔπραξα; εἶτα, εἰ τύχοι, λέγω " ἀλλὰ μὴν χϑὲς 

10 τόδε διεπραξάμην. τὸ δὲ μέγιστον, γνωρίζειν δεῖ τὸν χρόνον, ἤ μέτρῳ 

ἤ ἀορίστως" εἰπὼν τί ἐστιν ἀνάμνησις, λέγει χοινῶς περὶ μνήμης χαὶ ἀνα- 

υνήσεως, ὅτι τὸ μέγιστον δεῖ ἡμᾶς γνωρίζειν τὸν χρόνον, ἐν ᾧ μαϑόντες 35 

τι 7 ἰδόντες ἣ ἀχούσαντες ἀναμιμνῃσχόμεϑα νῦν αὐτό, 7 μέτρῳ, τουτέστιν 
ὡρισμένως, οἷον ὅτι τρίτον μῆνα ἄγω τήμερον ἰδὼν 7 μαϑὼν ἢἣ ἀχούσας 

> 15 ἢ γευσάμενος, ἢ ἀορίστως, τουτέστιν ὅλως ὅτι εἶδον τοῦτο ποτέ. εἰ γὰρ 

"ἢ τοῦτό ἐστι χαὶ γνωρίζομεν, εἰ πρότερον ἠχούσαμεν ταῦτα, 7 ἀορίστως 
ἢ ὡρισμένως, συμβήσεται ἠυῖν ὑπολαμβάνειν, ὅτι οὐχ ἀναμιμνῃσχόμεϑα, 
ἀλλὰ νῦν πρώτως οἴχοϑεν χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ταῦτα προβαλλόμεϑα. ὥστε 

, χρεία πολλὴ τοῦ χρόνου ἐν ταῖς ἀναμνήσεσιν, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν ταῖς μνή- 40 

90 pars. εἰ γὰρ ἐνεργεῖ ἢ ψυχὴ περὶ φάντασμα τι ὡς εἰχόνα τινός, οὐ γινώσχει 

δὲ ὡρισμένως ἣ ἀορίστως, ὅτι elde τοῦτο 7 ἤχουσε πρότερον, οἰηϑήσεται, 
σ a ὅτι αὐτὴ τοῦτο νῦν ἀναπλάττει. εἰπὼν δὲ ὅτι δεῖ γνωρίζειν τὸν χρόνον, 

2 ΄ δ ὮΝ ἧς Ὧν la \ ΄ Δ Ὁ ΄ Ἂν ὯΝ Χ 

ἐπήγαγεν ἔστω δὲ τι ᾧ χρίνει τὸν πλείω χαὶ ἐλάσσω. ἔστι δὲ τὸ 
Se, ων > , te ΄ ΄ \ ΄ ΄ 

λεγόμενον: ἀνάγχη δὲ εἶναί τι ἐν ᾧ χρίνει τὸν πλείω xat ἐλάσσω χρόνον" 
X 2 v aN \ ~ \ ΄ ΄ ΄ ε , > " 

ἔστι ὃς τὸ χρῖνον τὸν πλείω χαὶ ἐλάσσω χρόνον ἢ πρώτη αἰσϑητιχὴ 
5 ψυχὴ ἢ ἐν τῇ χαρδία χαϑεδουμένη. εἰπὼν ὃὲ ἔστω δέ τι ὃ χρίνει τὸν 

τῷ οι 

\ 5 be , [4 , \ Ν , ? lal , 

πλείω χαὶ ἐλάσσω χρόνον λέγει χαὶ τὸν τρόπον, χαϑ᾽ ὃν χρίνεται, 

χαί φησιν, ὅτι, ὥσπερ ἣ διάνοια χρίνει τὰ μεγέϑη οὐ τῷ ἀποτείνεσθαι ἔξω 45 

πρὸς ἐχεῖνα, ἀλλὰ χινοῦσα τοὺς ἀπὸ τῶν μεγεϑῶν τύπους χαὶ τὰ ἀναζωγρα- 

1 δέῃ a Soph.: δεῖ ceteri ὀνόματα C: ὄνομα Soph. μνημονεύομεν vix recte 

Aristoteli restitui vult Freudenthal, Rhein. Mus. XXIV p. 413 3 λεωφάνη Soph. 

A: λεωφάνους P! Soph. B: anceps R: λεοφάνην S λεοσθένην S cf. Comm. II 3 

p. 186,6 ss. 4 ὥσπερ tov S 9 εἰ τύχη SR 10 τόδε] τοῦτο SRP 

10. 11 τόδε -- ἡ ἀορίστως om. a 11 post εἰπὼν add. οὖν a 12 δεῖ ἡμᾶς Sa: 

ἡμᾶς δεῖ CRP 14 ἄγω] ἐγὼ RP 15 τουτέστιν 7) (ἢ delevi) ὅλως ὅτι C: 
τουτέστιν ὅτι 7) ὅλως ὅτι RP: ὅτι ὅλως Sa ποτέ Sa: πρότερον CRP 10 καὶ] 

οὐδὲ ἃ: μηδὲ conicio ταῦτα Sa: τοῦτο CRP 10. 11 ὡρισμένως ἢ ἀορίστως CRP 

11 ἀπολαμβάνειν R 20 φάντασμά τι Sa: φαντάσματος CRP εἰχόνος CRP 

21 δὲ] τὲ ΒΡ prius 7] καὶ RP τοῦτο] τοῦτον RP 22 αὐτὴ] αὐτὸ Ca 

χρονίζειν S 20 ἐλάττω P (Arist. praeter L) 24 δὲ om. CRP 25 ἔστι 

6¢—ypdvoy (27) CRP Soph. (nisi quod ἔστι --- prius χρόνον om. P): om. Sa 26 ἡ 

om. P χαϑημένη Soph. ὃ] ® P 27 δὲ post λέγει add. Ca 

χαϑ ὃν] ᾧ ἃ 
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΄ - ~ v Ey ΄ 2 ΄ 

οὔτ ἐν τῷ φανταστιχῷ ὄντας (μετὰ φαντασίας γὰρ ἀεὶ ἢ διάνοια, ἢ 134 

γὰρ διάνοια οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν i vod μετὰ φαντασίας ἐνέργεια - χρίνει οὖν 
~ A π ε ΄ ew ΄ - ron 

ταῦτα οὐ τῷ ἀποτείνεσϑαι αὐτὴν ἐχεῖ, ὡς λέγουσιν ὁρᾶν ἡμᾶς οἱ Gt ἐχπομπὴν 
‘ re os ΣᾺΣ rs >) \ 5 , IC 

ἀχτίνων λέγοντες τὸ ὁρᾶν γίνεσϑαι" εἰ γὰρ ἀποτεινομένη πρὸς τὰ μεγέϑη A 

2 . 
͵ 

v >} , as ~ a\ \ 

5 ἔχρινεν αὐτά, ὅτε OD παρῆσαν, οὐχ ἂν ἠδύνατο χρίνειν, νῦν GE χαὶ ἀπόντων 
, 5 , > or , vs Ἢ 

χρίνει αὐτά), ὥσπερ οὖν αὕτη χρίνει τὰ μεγέϑη,. οὕτως εὐλογον χαὶ τὴν 50 
! 

ῥα ἢ τιν. ΠΡ ΚΞ = ἘΠ Wea ΣῈ - 
αἰσθητικὴν ψυχὴν χρίνεῖιν τὸν πλείω χαὶ ἐλάσσω χρόνον οὐ τα αποτείνεσϑαι 

ΓΟ εἰ 

» »» ὙΝ C a ~ ” a νυ δ, ἕω 

ξεζςῷ, ἃ λα τῷ ALVELY 7 ALY ινεῖσϑαι UTO τῶν 

= c ’ ν᾿ Oo , oe ~ ~ 

p. 452013 Τίνι οὖν διοίσει, ὅταν ta μείζω vor 7% Ott ἐχεῖνα νοεῖν 
\ b) ΄ 

10 τὰ ἐλάσσω. 

la ARN x“ co > ~ ~ \ 5 ΄ 5 , Va 5 - > 9 

[To 7 ὅτι ἐχεῖνα νοεῖν τὰ ἐλάσσω ἀπόχοισίς ἐστι τοῦ ἠρωτη- 134v 

μένου" ἐρωτήσας γάρ τίνι οὖν διοίσει, ἀπ ised t, OTL ἐχεῖνα νοεῖν 

Sh 

‘ ΄ ~ » 

τὰ ἐλάσσω. ἐπειδὴ ὃὲ τὸ ἀναμιμυνῇσχε σϑαι μόνοις ὑπάρχει τοῖς ἀνϑρώποις. 

ὡς προϊὼν δείξει, δύναταί τις τὸ νοεῖν ἀχούειν χαὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῶς τς ξως, 
\ \ ΄ >) ~ ? Ἐν ΄ - 

15 δύναται δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς αὐ στο ς, tv ἡ τὸ tive οὖν διοίσει, ὕπαν τὰ ° 

at 0) oN SN iS < Φ =f 

bhee| ~ >) v 

ταὐτὸν τῷ “ὅταν τὰ μείζω avauiuvysxyta. ἔστω ὃὲ τὸ ἐν 
- 7 ΄ CG \ 

τῷ Τιμαίῳ, τό “dent ϑεῶν, ὧν ἐγὼ ὙΠ: πατήρ τ 
\ 

€ 
> 
8 πάντα μείζονα αὐτοῦ. εἰσὶ δὲ τὰ a R on (η΄ ὧν -Θ Ὁ] ran) 

Ca 2 
wy a [Ὁ] ς a = 

“Ss “6 [Ὁ] Panay = 57) εὶ RQ ς 
' 
R 

. 
2 

δι᾿ Δ D γεν van “2 ὃ ἐλ πῆς - Σ nn δ. δεῶςΣ κ᾽ Y ἐμοῦ γενόμενα ἄλυτα ἐμοῦ ye ϑέλοντος. τὸ be οὖν 67 δεὺὲν πᾶν 

20 λυτόν, τό γε wy χαλῶς ἁρμοσϑὲν χαὶ ἔχον εὖ λύειν ἐϑέλειν χαχοῦ. dt 

ἡσεσὺς οὐδὲ τεύξεσῦΞ ϑανάτου μοίρας“ χαὶ τὰ é 

a ‘ 9 3Q “ X Vv > 98 “ ‘ 

ἃ χαὶ ἐπείπερ γεν ΠΕ αϑάνατοι μὲν οὐχ ἐστε οὐδ ἄλυτοι τὸ πάυπαν, 5 

vi) ξ 
οὖν, φησί, τὰ μείζω vot ἣ ἀναμιμνήσχηται., τίνι διαφέρει τοῦ ὅτε τὰ 
5) ΄ : Ne? ἐξ ἐν, = ΄ GQ? @ 

ἐλάσσω. χαὶ ἐρωτήσας ἀποχρίνεται λέγων" 7 τοσοῦτον διαφέρει, χα ὅσον 

25 συμβ "αίνει ἐχεῖνα νοεῖν τὰ ἐλάσσω. χαὶ προσυπ' ταχουστέον τοῦ 7 πρότερον. τὰ 

avai γὰρ πρότερον vost 7 ἀναυιμνήσχεται. χαὶ οὕτως ἐχ τούτων διαβι- 
΄ Vv ΄ ΄ ΄ 

βάζεται εἰς τὰ ἔσχατα χαὶ μείζονα. πάντα οὖν, φησί, τὰ ἐντὸς ἐλάσσω 

χαὶ ἀνάλογον. τὰ γὰρ ἐντὸς τοῦ “οὐδὲ τεύξεσϑε ϑανάτου μοίρας“ (ταῦτα 10 
\ 9 ἢ ὃὲ τὰ ἐντὸς τούτου ἐστὶ τὸ “οὔτι ye why λυϑήσεσϑε“ χαὶ τὸ ..οὐδ᾽ ἀλυτοι 

1 ἀεὶ] ἂν 5 3 ὁρᾶν ἡμᾶς Sa: ἡμᾶς ὁρᾶν CRP Soph. 3 respicere vid. Alex. 

Suppl. II 1 p. 127,27 5 ὅτε a: ὅταν ceteri: variant Soph. libri zat (ante 

ἀπόντων) Sa Soph.: om. CRP 8 τύπων] τρόπων S 9 τὰ (ante μείζω) om. 

CRP (Arist. LSU) von] νοεῖ P ἢ ὅτι---νοῇ ταὐτὸν (16) RP: om. SCa 

νοεῖν cum Arist. LSU (νοεῖ ἢ EY, voy 7 M) 11 To ἡ--ἐλάσσω R: om. P 

": δείξει] p. 45328 zat (post ἀκούειν) P: om. R ἐπὶ R: ὑπὸ P 

5 6 R: om. P 16 ante τῷ add. ἴσον S, τοῦτο ἴσον ἐστὶ a ἔστω Sa: ἐστὶ CRP 

* 17 ἐν τῷ Τιμαίῳ] p. 41 A, de textu cf. Rawack, De Platonis Timaeo p. 15 ss. ὃ 

17 τῷ a Soph.: om. ceteri ἐλάττων 5 18 τούτῳ om. CRP 19 ἐθέλοντος CRP 

Soph. δὴ om. a (habet etiam Soph. AB) 20 post λυτόν add. ἐστι CRP (om. etiam 

Soph.) ye a: δέ ye ceteri: variant Soph. libri 21 τὸ om. S 22 οὔτι CRP 

Soph.: οὔτε S: ὄντι a οὐδὲ Sa: οὔτε CRP: variant Soph. libri 23 7 a: καὶ CRP: 

om. ὃ 25 τὸ πρότερον CRP 28 χαὶ] ὥσπερ Arist. EY ἀναλόγως 

RP: ἀνάλογα C 29 τούτου] τοῦτό RP ἄλυτον CRP 
Comment. in Arist. XXII 1. Mich. in Parva Nat. 3 



34 MICHAEL IN PARVA NATURALIA (Arist. p. 4520 18. 17] 

\ ΄ ΄ SY Pes ΄ , 

τὸ πάμπαν“ χαὶ τὰ λοιπά), τὰ οὖν ἐντὸς πάντα ἐλάσσω χαὶ ἀνάλογον. 134" 
5 ~ . ΄ ΄ - =P, ΄ Vv δ - 

ἐπειδὴ yap ἀνάλογόν ἐστιν ἢ τῶν λόγων ὁμοιότης, ἔχουσι ὃὲ χαὶ ταῦτα 
- Vv ΄ { / Ἐν »] Ν 3 , Vv ΄ 

ὁμοιότητα τῷ ἔχεσϑαι ϑάτερον ϑατέρου, εἶπεν αὐτὰ ἀνάλογον, taov λέγων 
ὟΝ ΖᾺ (2 Vv 2 a) - , 

τῷ ὅμοια ἀλλήλοις, ὗ ἔχεται τόδε τοῦδε. ἢ τὸ λεγόμενόν ἐστι" πᾶντα 

5 γὰρ τὰ ἐντὸς τοῦ λόγου χαὶ τὰ ἐχτός, νῦν ἐχτὸς λέγων τῷ ἔλεγε μείζω. 
» ζ΄" 5» - ΩΣ we 5 ΄" 

ἀνάλογόν ἐστι τοῖς ἐντὸς χαὶ ἐχτὸς εἴδεσι. λέγοι δ᾽ ἂν εἴδη τὸ γάλα, τὸ 15 
. 5 , \ [4 

λευχόν, τὸν ἀέρα. τὸ ὑγρόν, τὸ σπου ϑο ρου ὡς γὰρ ἀπὸ τοῦ τρις 

ἀνεωνήσϑη λευχὸν χαὶ ἀπὸ τούτου ἀέρα χαὶ ἐχ τούτου ὑγρόν, εἶτ᾽ ἐχ τού- 
t 1 2 

τοῦ μετόπωρον, οὕτω χαὶ ἀπὸ tod “ϑεοὶ ϑξῶν᾽ τὸ ἐφεξῆς τούτῳ, χαὶ ex 
΄ Na ;»- > ~ Save ΄ ΄ fed > 

10 τούτου τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ, χαὶ ὡσαύτως ἐπὶ πάντων, Zws οὗ ἦλϑον ἐπὶ τὸ 
v ~ ~ σ \ 5 \ - x 5 

ἔσχατον τὸ ἀναλογοῦν τῷ μετοπώρῳ. ὅπερ χαὶ αὐτὸς οὗτος οἶμαι συνιδών, ἃ 

τὸ ὅτι ἀσαφῶς te. ταῦτα, χαὶ ξαυτὸν σαφηνίσαι βουληθεὶς ἐπανέ- 20 

ἡ ἴσως καὶ τοῖς εἴδεσιν ἀνάλογον λαβεῖν, ἀλλ 
ΠΡ, 2 το Ga 

< o -υ A es < . 
[ΟἹ τὸ fal on 

oe, ἐν τῇ φαντασία. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῇ ἀποτάσει τῆς δια- 

χεῖνα. φέρεται δὲ χαὶ ἄλλη Ἰραφὴ ἔχουσα οὕτως: ἣ ὅτι 
ἀνανοεῖν τὰ ἐλάσσω ἐχ τοῦ ἀνανοῶ ῥήματος, χαὶ εἴη ἂν λέγων, 

σ id ~ ’ 

ὅτι ὃ νοῶν 7 ἀναμιμνῃσχόμενος τὰ ἐχτὸς ἀνανοεῖ χαὶ ἀναμιμνήσχεται χαὶ 

τὰ ἐντός: ὃ γὰρ νοῶν δίπηχυ δηλονότι χαὶ πηχυαῖον. ἀμείνων δὲ ἢ προ- 

τέρα γραφή. 

ou 20 p.452017 Ὥσπερ οὖν εἰ τὴν ABBE χινεῖται, ποιεῖ τὴν AA 2 

5 ‘ σ ») ~ ~ ὃ Δ _~ 72 X ri 4 τος ΄ 

Εἰπὼν ὅτι ἐν τῷ μεμνῆσϑαι δεῖ γνωρίζειν τὸν χρόνον χαὶ δηλονότι 

χαὶ ἐν τῷ ἀναμεμνῆσϑαι (γινομένης γὰρ ἀναμνήσεως, ὡς εἶπε, συμβαίνει χαὶ 
΄ , € 2 \ ἘΧὶ σ Ὁ ὦ \ , hy ΄ i ” > ΄ 

υνήυνην ν γίνεσθαι) εἰπὼν οὖν ὅτι δεῖ τὸν χρόνον γνωρίζειν ὡρισμένως 7 αορι- 
τ πε Ὁ. ? ξ | Geget | i 

>) 

στως, εἰπὼν ὃὲ χαὶ ὅτι τὰ ἐχτὸς ἀναμιμνῃσχόμενος ἣ νοῶν χαὶ τὰ ἐντὸς ἀνα- 
‘ 

΄ - > ty ΄ > ~ ? 5 ΄ led ΄ l4 \ 

ULUVIOXETAL χαὶ νοεῖ (ἀνάλογον γάρ εἰσι, τῶν 6 ἀνάληγον ἅμα ἢ μνήμη χαὶ 80 
Che we, iy Pes Bee eS a Η Ζ BELEN ~ oy 5) . seh be 

ἢ αναυνησις χαι 7 νοησις 0 {ap υξυνηθξνος 7 γῶν Ἢ αναυκυνσχομενος, 

τῷ qn 

oO e ἊΝ ΄ v , 

ὅτι ὡς δύο πρὸς τέσσαρα 7 ὡς χειμὼν πρὸς ἔαρ, ἅμα χαὶ ἐχείνων μέμνηται 
~ ΄ 5 Δ \ Ὁ, / “ ΄ 

τῶν ἐχόντων τὸν λόγον, ὃν τὰ δύο πρὸς τὰ τέσσαρα ἢ ὃ χειμὼν πρὸς τὸ 
Ὁ a7 / / » 

ἔαρ. ἔστω δὲ χάριν λόγου ὡς δύο πρὸς τεσδαβα, τρία. πρὸς ἕξ, χαὶ ὡς 

80 χειμὼν πρὸς ἔαρ, Ἰῆρας πρὸς νεότητα), εἰ indy δὴ ταῦτα πρῶτον μὲν δεί- 

1 ἐντὸς οὖν CRP ἀνάλογα Ὁ 2 ἀναλογία C zat om. CRP 

3 ὁμοιότητας RPC: anceps S τῷ] τὸ RP ἀνάλογα C 4 ἡ Sa: ὦ RP: 

ὃ 0 6 ἀναλογία C: ἀνάλογα RP ἐντὸς καὶ ἐχτὸς a: ἐχτὸς καὶ ἐντὸς ceteri 

6 ss. cf. p. 26,5 9 post τούτῳ, xat add. οὕτως ἐπὶ πάντων RP e v. 10 

10 χαὶ-- πάντων om. RP ὡσαύτως Sa: οὕτως C ἦλθεν conicio 11 οὗτος] 

οὕτως RP 13 δὴ] δὲ CRP (Arist. EMYU) post ἴσως add. ὥσπερ Arist. 

ἄλλο Arist. praeter LU 15 δὲ a: om. ceteri 16 ἀνανοεῖν SCRP (e corr. 

Arist. 10): dvavoet a 17 voet P 19 ἡ ante γραφή add. a 20 prius τὴν Sa: 

co Ὁ: ca RP 21 χωρίζειν RP 22 εἶπε] p. 45165 23 μνήμη R 

ὡρισμένως γνωρίζειν CRP 25 ἀνάλογα. RP ἀναλόγων RP 27 ὃ SP 

28 ὃν SC: ὧν RP: ὡς a τὰ (ante τέσσαρα) om. C ἢ] καὶ RP ὁ] ὃν 

conicio to prius om. C, fort. recte 29 ὃ SC ἕξ] ἑπτά 8 

90 ὃ γειμὼν RPa 



MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist p. 452617. 19] BA 

χνυσιν, ὅτι ἀνάλογόν εἰσι τὰ ἐντὸς καὶ ἐχτός: δεύτερον ὃὲ ὅτι τῇ τῶν 134» 
πραγμάτων μνήμῃ χαὶ ἢ τοῦ χρόνου συγγίνεται συναίσϑησις. καὶ τρίτον 3 

λέγει, ὅτι χαὶ of χρόνοι πρὸς ἀλλήλους ἀνάλογόν εἰσιν’ ὡς γὰρ τὸ πρᾶγμα 

τὸ ἔλαττον πρὸς τὸ μεῖζον, χαὶ ὃ χρόνος τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸν χρόνον 

5 τοῦ μείζονος πράγματος. ἀσάφειαν δὲ πολλὴν ἐνεποίησε διὰ τὸ συγχεχυ- 

μένω: τὴν τῶν στοιχείων ἔχϑεσιν ποιήσασϑαι zat διὰ τὸ τὴν ΛΘ ὀνο- 
-" 

μάσαι Θ, ὁμοίως δὲ xual τὴν OM ποτὲ μὲν O, ποτὲ δὲ ΘΙ. ἀλλ᾽ ἢ μὲν 
τῶν λεγουένων πρόϑεσις αὕτη ἄν εἴη, δεῖ δὲ ἡμᾶς πάλιν τὴν λέξιν ἐχϑέντας 

πειρᾶσϑαι, ὡς δυνατόν, σαφηνίζειν. ὥσπερ οὖν εἰ τὴν AB BE χινεῖ- 40 

10 tat, ποιεῖ τὴν ΑΔ. ἐλλιπὴς ἢ λέξις: ἔδει γὰρ εἰπεῖν “ποιεῖ τὴν AD PA’, 

αὐτὸς δὲ διὰ συντομίαν εἶπε τὴν ΑΔ. ἔστι δὲ ὡς μὲν ἢ ΑΒ πρὸς τὴν 

ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ. ὥστε ὥσπερ 6 νοῶν τετράπηχυ χαὶ 
“᾿ ΄, - cy ρ ~ ΄ “OD 8 

ἣ υέμνηται, οὕτω χαὶ 6 τῆς AB ΒΕ υευνημένος 7 ἀναμιμνῃ- 

σχόμενος ἣ νοῶν χαὶ τὴν AL ΓΔ νοεῖ ἣ ἀναμιμνήσχεται ἣ μέμνηται. 
ἘΞ ἌΡΗΝ ἊΝ ἕνας Αἱ ~ ~ 39.7 \ Xx ~. \ \ ~ \ \ 

15 αὐτὸς δὲ διὰ τοῦ χινεῖσϑαι ἐδήλωσε χαὶ τὸ νοεῖν xual τὸ υξυνῆσϑαι χαὶ τὸ 
> a € σ ἊΝ \ ~ \ / ΄ Vv v \ 

dvautuvyoxecvat. ὅτι 62 to ποιεῖ τὴν AA ὡς ἴσον eWe τῷ “ποιεῖ τὴν 48 

AT’ ΓΔ, ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἀνάλογον γὰρ ἢ ALT χαὶ PA. ἔστι δὲ ὃ 

λέγει" ἀνάλογον γὰρ ἢ AV χαὶ ΓΔ τῇ ΑΒ καὶ ΒΕ. ὡς γὰρ ἢ ALD πρὸς 

ΑΒ, οὕτως 4 ΓΔ πρὸς BE, καὶ ἐναλλὰξ ὡς ἢ ALD πρὸς ΓΔ, ἢ AB πρὸς 

00 BE. τὸ δὲ τί οὖν μᾶλλον τὴν ΓΔ ἢ τὴν ΖΗ ποιεῖ ταὐτόν ἐστι τῷ 

‘Gonep yap ὃ τὴν AB BE νοῶν xat τὴν AT ΓΔ νοεῖ, οὕτω χαὶ 6 τὴν 

ἈΠ [TA νοῶν νοεῖ τὴν AZ ZH. 

- Ἃ ΄ »v o ¢ b) 

». 452019 Ἢ ὡς ἢ AL πρὸς AB ἔχε:, οὕτως ἢ τὸ Θ πρὸς τὸ M ἔχει. 50 

Θ λέγει τὴν ΚΘ, Μ δὲ τὴν ΘΜ. εἰπὼν δὲ πῶς ἀνάλογόν εἰσι τὰ 

95 πράγματα, λέγει χαὶ πῶς ἅμα ἦ τε τοῦ πράγματος χαὶ ἢ τοῦ Ἐν 
΄ , Wf >. ΄ ” SS > \ ~ 

χίνησίς τε χαὶ συναΐσϑησις γίνεται. εἴληπται 68 6 7 σύνδεσμος ἀντι. τοῦ 
| | i | | 

Ee OMIA Cease ὥσπεῦ ἢ ἈΠ τοῦ ; Yee aan 
χαί, ὡς ἂν εἰ ἔλεγε" χαὶ ὥσπερ ἢ AL’ tod πράγματος χίνησις ἔχει πρ ς 

τὴν τοῦ ΑΒ χίνησιν. οὕτως ἣ τὸ Θ πρὸς τὸ Μ, τουτέστιν οὕτως ὁ ΚΘ 
| ᾿ ’ 

χρόνος πρὸς tov OM χρόνον. ἐν δὲ τῷ ταύτας οὖν Gua καὶ χινεῖται | 
ἀντ »- ΄ Ὁ) ~ ΄ , © 

30 τὸ ταύτας ἐπὶ τῶν πραγμάτων xal ἐπὶ τοῦ χρόνου εἴρηχεν. ὡς γάρ, 186: 

1 ἀνάλογα RP ἐχτὸς χαὶ ἐντὸς CRP ὅτι ἃ: ὅπως ceteri 2 συγγίνεται 

συναίσϑησις a: γίνεται συναίσϑησις S: συναίσϑησις γίνεται CRP ὃ ἀνάλογοι RP 

6 ποιήσασϑαι ἔκϑεσιν CRP 7 δὲ om. RP 8 πάλιν om. CRP 9 thy 

om. S [1 ἡ μὲν 5 12 post οὕτως add. zat C ὥσπερ ὁ νοῶν om. RP 

16 ἔλαβεν τὸ ποιεῖν RP 17 ἀνάλογος RP zai om. P ἡ ΓΔ Arist. EY 

18 λέγων © ἀνάλογος RP 19 ἐνάλλαξον C 19.20 πρὸς thy 7 ὃ et πρὸς 

τὴν 6 τ CRP 20 ἣ thy om. Arist. EMY 21 γὰρ 6 a Soph.: γὰρ S: om. CRP 

alt. 6 a Soph.: om. ceteri 22 AZ Sa Soph.: a8 CRP 23 πρὸς thy 

ἃ 8. a (Arist. praeter 5) ἡ ὃ CRP τὸ Μ Sa (Arist. L): τὴν αὶ CRP (Arist. 

SU, thy t EMY) 24 ante ney εἰ add. δὲ P λέγων ὁ ἀνάλογα RP 

26 ὅτε ante ὁ add. RP 28 ἡ τοῦ ὃ CRP 29 zat om. Arist. EMY 
Ὁ ᾿ς 
.) 



36 MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 452>19—24] 

= π εἰ βαδίζοι τις τὴν ΑΓ ΓΒ, ἀνάγχη τὴν KO OM χίνησιν ποιεῖν, οὕτως εἰ 13 

μέμνηται τῆς AL ΓΒ, ἀνάγχη συναισϑάνεσϑαι χαὶ τοῦ KO OM χρόνου. 

p. 452020 “Kav δὲ τὴν ZH βούληται νοῆσαι. 

“O λέγει δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι" ὥσπερ τὴν AB BE χαὶ τὴν AT TA 6 

5 χινουμ. ie ἢ διάνοια χαὶ τὸν k@ KM προσ συάνετο ἀρόνον; οὕτως ἂν τὴν 

ΖΗ, τουτέστιν ἂν τὴν AG ΖΗ JOD Gis ται νοῆσαι, τὴν uv BE, τουτέστι τὴν 

ΓΒ BE. δι 

χρόνου. ἀντὶ δὲ τῶν ΘΙ, ἤτοι ἀντὶ ὃ τοῦ OM (μετέλαβε γὰρ ἀντὶ τοῦ 

αοίως νοεῖ, ὥσπερ εἴπομεν, μετὰ τοῦ συναισϑάνεσϑαι τοῦ ΘΜ 

Μ, ὡς εἴρηται; τὸ 1), ἀντὶ οὖν τοῦ OM 7 ἀντὶ τοῦ ΘΙ τὸ ΚΛ νοεῖ. ἐπειδὴ 

10 γὰρ 6 Ol χρόνος τῆς TB BE ἦν; 6 δὲ KA τῆς AZ ZH, χινεῖται δὲ τὴν 10 

AZ ΖΗ, δηλονότι τὴν KA χινηϑήσεται, χαὶ οὐ τὴν ΘΙ. τὸ δὲ χατάλληλον 

τῆς αὗται γὰρ ἔχουσιν ὡς ZA πρὸς ΒΑ τοιοῦτον" αὗται γὰρ αἱ KA 

ἔχουσι πρὸς τὴν KM ἡ KI, ὡς ἢ AZ πρὸς ΑΒ. 

7 er ~ ΄ , 

p. 452>23 Ὅταν οὖν dua ἥ τε τοῦ πράγματος γίνηται χίνησις 

15 χαὶ ἢ τοῦ χρόνου, ad OTE TH UYHUN ἐνεργεῖ. il 14 

o > / Oo ~ , ~ ΄ 

Ὅταν οὖν, φησίν, ἅμα τῷ πράγματι χαὶ τοῦ χρόνου γίνηται ἔννοια 
, Vv ΄ - > ΄ ε ΄ ~ 

μέτρῳ ἡ ἀορίστως, τότε ἔστι μνήμη 7] ἀνάμνησις: ἁρμόττει γὰρ τοῦτο 15 
/ 

λέγεσϑαι xat ἀμφοτέρων. 

>) Ὁ Vv ~ 

p. 452094 Ἂν δ᾽ οἴηται μὴ ποιῶν μνημονεύειν. 

90 Ἐπειδὴ ἐλλιπῶς χαὶ ἔτι ἀχαταλλήλως ἀπήγγελται τὰ ῥητά, δέον ἡμᾶς 58 

χαταλλήλως παραγράψαι. ἔδει οὖν οὕτως ταῦ ἂν δ᾽ οἴηται py ποιῶν 
5 Vv , Ὁ ~ 

ανημονεύειν, οὐχ ἔστι μνήμη: οὐδὲν yap χωλύει SEED 
>] \ ~ Lm Δ ΓΝ δες 

τινα χαὶ δοχεῖν μνημονεύειν μὴ μνημονεύοντα, ὥσπερ οὐδὲ ἐνερ- τῷ φι 

τοῦντα τῇ μνήμῃ μὴ οἴεσθαι, ἀλλὰ λανϑάνειν υεμνημένον. τὸ 

haee figura in R (οἴ. Soph.), similem figuram inveniri in Arist. E testatur Biehl 

1 εἰ πὶ: ΠΡ ay 75 RP zat ante alt. τὴν 

με Tht add. P 3 ἂν a (Arist.) ὃ τὸν] τῶν 

\ β. ΠΡ KM] ὃν. CRP χρόνων CRP 

\ / / 6 μὲν om. CRP (Bi Tae Re 

δ γ᾽ ΒΟΉ ΕΒ’ τε 8 χρόνος S μετέβαλε Re peteBahhe C 

7 9 τοῦ OM a: τῆς ὃμ 8: τῶν tp CRP τῶν 

aaa) yf oc RP τὸ KA Sa: τὰς %A CRP (Arist.) 
Ν᾽ " | 10 τοῦ 78S 13 AZ a: Ca ceteri πρὸς τὴν 

\ agi. aB RP 14 et 15 πράγματος et χρόνου locum 

AN Get mut. in 5 14 γένηται a (Arist. L) 

/ 16 γίνεται CR ἡ ante ἔννοια add. CRP 

χὰ 17 ἢ] ἡ ἃ 19 post ποιῶν add. οἴεται a 

(Arist. EMYL) 20 δέον] δεῖ a 21 περι- 

cs γράψαι Ὁ μὴ om CRP! 23 μὴ om. ἡ 
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ἐν οὖν πλῆρες ual τὸ χατάλληλον τῆς λέξεως τοιοῦτον: χαὶ γὰρ ἐν τῇ 195. 
μ fl f | | 

λέξει τῇ ἀλλὰ λανϑάνειν μεμνημένον οὐχ ἔστι λείπει τὸ μνήμη, ἵν᾽ 
1) ‘ ‘ li ΠῚ 

Ὑ 
' 

Tv ν ’ Vv >] ~ 

7° οὐχ ἔστι μνήμη. καὶ ἔστι τούτῳ συνεχὲς τὸ dv δ᾽ οἴηται μὴ ποιῶν 
΄ , ᾿ -- \/r ~ 9 ~ 

μνημονεύειν, ὥσπερ xat παρεγράφη. ἐν G& τῇ λέξει τῇ ἐνεργοῦντα 
5 ὯΝ - ΄ ΄ ΄ \ σ 7) TES OE OS 

δὲ τῇ μνήμῃ λείπει πάλιν τὸ ὥσπερ, ἵν Ὦ ὥσπε 
Ἁ > ~ ~ 

OUGE ἐνεργοῦντα τῃ 
σι 

Ay 4 ae ’ 5 b | A Xx ee 4 cate > ΜΕ pe n ra »" ες ve 

υνήμῃ. ἀλλὰ τὰ μὲν τῆς λέξεως τοιαῦτα. λέγει ὃὲ διττῶς γίνεσθαι τὴν 80 
> Pint P ~ Fiabe σ “φῶς ὦ σι ~ δ 2 Pale Seas 

ἀπάτην ἐν τῇ μνήμῃ,. ὥστε δοχεῖν ὅτι μνημονε bovey μὴ μνημονεύοντες. 
σ \ , σ ΄ - ΄ 

ἕνα υὲν τρόπον, ὅταν συγχατατίϑηται ἢ ψυχή, ὅτι τοῦτο τὸ φάντασμα 
Son fis. > \ able ΤΟΣ, \ y y , » > \ Θ Ba κέν, Bn ay 

Σωχράτους ἐστὶν εἰχών, μὴ ὃν Σωχράτους, ἀλλὰ Θεαιτήτου" ὅμοιος yap 

10 τῷ Σωχράτει Θεαίτητος. ἀλλὰ οἴεται μνημονεύειν, οὐ μνημονεύει 6g. οὐ 
> x ΄ ΄ ΄ ΝΜ a 35 

μόνον δὲ ἂν περὶ τὸ φάντασμα γένηται ἢ ἀπάτη, οὐχ ἔστι μνήμη, ἀλλὰ 

χαὶ τι τὸν τόπον ἢ τὸν χρόνον" οἷον ἀπὸ τοῦ Λυχείου πρὸ ὑηνός μοι 
ἐγεγόνει ὁδοιπορῆσαι, ἐγὼ G8 ἀπὸ τῆς Στοᾶς πρὸ ἑβδομάδος Neo 
jeyove ιπ ορησαι, eYHM OF ATO τῆς τοῦς πρὸ SO0N0.005 υποηλαυράνω. 3D 

be! ~ , 7 ’ὔ ΄ 

οὐχ ἔστιν οὖν οὐδὲ τοῦτο μνήυη. ἕνα μὲν οὖν τρόπον οὕτως γινεται ἢ 
ι 

> > 

15 ἀπάτη, ἄλλον δὲ ὅταν οὔτε περὶ τὸν χρύνον οὔτε περὶ τὸν τόπον ἀπατῶμαι, 
σ 3 al 

c , ἘΦ 
ἀλλὰ διὰ μόνον τὸ μὴ ἐννοεῖν ὅτι μνημονεύω. ὥσπερ 140 πολλάχις ἐννοῶν 

, 

χαὶ διαλογιζόμενός τι οὐχ ὁρῶ τὸν ἱστάμενον πρός με, οὕτω άπ συμ.- 

βαίνει μεμνημένον μέ τινος μὴ ἐννοεῖν ὅτι μέμνημαι δι’ ἄλλην τινὰ χίνησιν 

yor ἐοιχέναι με τότε τῷ ὀνειρώττοντι ἐν τοῖς ὕπνοις χαὶ μὴ αἰσϑανομένῳ 

90 ὅτι ὀνειρώττει. ἔστι δὲ τὸ ἂν δ᾽ οἴηται μὴ ποιῶν μνημονεύειν δηλω- 

τιχὸν τοῦ πρώτου τρόπου τῆς ἀπ τάτης. ἂν οὖν, φησίν, οἴηται μνημονεύειν 40 

μὴ ποιῶν μνήμην, οὐκ ἔστι μνήμη: 6 γὰρ διαψευδόμενος περὶ τὸ φάντασμα 

ἢ τὸν τόπον 7 τὸν χρόνον, μὴ ποιῶν μνήμην μηδ᾽ ὅλως Pipa, 
y ~ a 

οἴεται μνημονεύειν, οὐ μνημονεύει δέ. ὃ δὴ χαὶ σαφηνίζων ἐπήγαγεν" 

τὸ σι 

πετῶν Ρ \ 4 >) ~ , ΜΌΝ ἂς ~ Σὲ: Ἁ 

οὐδεν γάρ ROUSE E Peas τινα χαὶ δοχεῖν μνημονεύειν μὴ 
\ 

uynwovebovta. τὸ δὲ ἐνεργοῦντα δὲ τῇ μνήμῃ μὴ οἴεσϑαι ἀλλὰ 
4 

‘ 

λανϑάνειν μεμνημέ ἔγον δηλωτιχόν ἐστι τοῦ δευτέρου τρόπου. δεῖ 
e ἊΝ > ~ ~ 39>. 2 

ὡς εἴρηται, οὕτως ἀναγινώσχειν: ὥσπερ οὐδὲ ἐνεργοῦντα τῇ μνήμῃ. οὐδε 45 
‘ 

bi} ΄ 

yap τότε χωλύει μεμνημένον μὴ οἴεσϑαι ὅτι μέμνηται ἀλλὰ λανϑάνειν. 
‘ ‘ 

80 p.452097 Τοῦτο yap ἦν αὐτὸ τὸ μεμνῇσϑαι. 

΄ ς ~ ΄ " ΄ x , - 

Τουτέστι τοῦτο 1άρ ἐστι μνήμη τὸ μεμνημένον μὴ λανϑάνειν, ἀλλ᾽ 

εἰδέναι ὅτι μέμνηται. οὐχ ἄρα οὖν ἐστι, φησί, μνήμη 7 ἀνάμνησις, ἐὰν 
; : 
YJ (a ~ ΄ \ ~ ~ , ΄ Vv 

εἴτε ἢ τοῦ πράγματος γένηται χίνησις χωρὶς τῆς τοῦ χρόνου χινησεως εἰτε 

1 τὸ om. RP 2 τῇ om. C 3 τοῦτο συνεχὲς (τῷ add. C) av CRP 

4 παραγράφη C: παραγράφει RP 5 τὸ ὥσπερ πάλιν CRP 8 συγχατατίϑηται 

Sa: συγχατάϑηται CRP 9 cf. Plato, Theaet. p. 144 D. 188B et Comm. If 3 

p- 63,24 ss. 12 xal Sa: xdv CRP οἱονεὶ CRP 13 ὁδοιπορῆσαι a: 

om. ceteri 14 οὖν a: om. ceteri 15 χρόνον ---τόπον Sa: τόπον οὔτε περὶ 

τὸν χρόνον οὔτε περὶ τὸν τόπον (sic) CRP 18 μέμνημαι] μνημονεύω ἃ διά 

τινα ἄλλην CRP 20 8’ om. P 21 οἴεται R 24 δὴ om. CRP 

29 ἀλλὰ -- μέμνηται (82) om. RP 31 τοῦτο γάρ --- λανϑάνειν om. Ὁ 92 φησί 

om. CRP 4 Ca Soph.: ἡ SRP ἐὰν om. Sa, sed vy. Arist. 
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Sh) ( 

- ~ » ‘ ay ΄ - ΄ " - 4 x 

ἢ τοῦ ypovov χωρὶς τῆς τοῦ πράγματος. τὸν Ge χρόνον OTE υὲν οὐ ψευνή- 198» 
> sa 43 ΄ a Ζ Δ. a\ 3 ΄ , 3x53 b] /, 

UWE ta ao ρίστ ως, αλλ υρίσμξενως. OTE GF οὐχ ὠρίσμξνως. αλλ DZOOLGTWS. 

ν a ΄ - ~ 4 2 \ mw 141. JL ie = 

τὸ OF KOTE τῷ ποσῷ WETOW ἰσὸν ἐστὶ τῷ WHLOUCVH μέτρῳ“. a0 
ῃ ῃ ‘ ru ‘ ῃ ‘ ῃ ‘ δ. τὸ 

/ : ~ 5 , 

p.453a6 Διαφέρει δὲ τὸ μνημονεύειν τοῦ ἀναμιμνῃσχεσθϑαι, οὐ 
, \ A ΄ 

ὃ μονὴν χατὰ TOV χρονῶν. 

Od υόνον, φησί, χατὰ τὸν χρόνον διαφέρουσιν ανήμη χαὶ ἀνάμνησις 190» 
~ 
ιν (πρότερον jap τῷ χρόνῳ μνήμη ἀναμνήσεως τῷ ἀνανέωσιν μνήμης εἶναι 

x > ΄ 539 σ ΄ e wv / 

τὴν ἀνάμνησιν), ἀλλ᾽ ὅτι ual μόνος ὁ ἄνθρωπος ἀναμιμνῇσχεται. χαὶ 
. ‘4 σ ΄ ἌΡ, κ(. = Oo Ἁ Ὁ -» 

οξιχνῦσιν OTL ονος ὁ αἀνὕρωπος ἀναμιυνήσχε TOL, GUTW πὼς THY Οοξίςιν 

΄ Ὡς Ul > ec 

10 προάγων: ᾧ τὸ ἀναμιμνήσχεσθαί ἐστι, τούτῳ χαὶ τὸ συλλογίζεσθαι" ὡς 5 
΄ Ἁ ΄ , \ ~ . ao 

ee OS THVOe THY TOOTAGLY συνάπτει WUETA TYOGE, οὕτω χαὶ 

6 ἀναμιυνηῃσχόμενος τὰ ἐλάττονα τοῖς μείζουσιν. ᾧ δὲ τὸ Soha oreo 

τούτῳ χαὶ τὸ ΕΊΣ 6 γὰρ συλλογιζόμενος ζητῶν τι συλλογίζεται. ᾧ δὲ 

τὸ ew χαὶ τὸ βουλεύεσϑαι" ὁ γὰρ PU GIE RE νος ζητεῖ. ᾧ ἄρα τὸ ava- 

18 ae sue coat, oe χαὶ τὸ βουλεύεσθαι" μόνος GE ὁ avilownos βουλεύεται, 

" 
σ -»" ΄ ΄ ΄ 

p. 4ὅ8114 “Ὅτι δὲ σωματιχον τι τὸ πάϑος xal ἣ ἀνάμνησις ζήτησις 10 

my > wile © ao ~ . pete ela Vox RFQ τς ‘ \ 

ia) IVAN GKEGUAL OTL THs GLAVOLAS ἔστιν, θη οξοξιχται " TO γαρ 

Ξ 4 a ~ ~ \ > / C 2440 > ee ae A = cage = - 

20 βουλεύεσθαι νοῦ, ov χαὶ τὸ ἀναυιμνησχεσθαι. αλλ ἐπε! χωρις φαντασίας 1ὅ 
- ~ 25 ~ a7 RG ee ~ σ ὅ,τ 

τοῦτο TOLT, σαι ἀδυνατεῖ (τὰ γὰρ ἐν τῇ YA OG. ELOWAG χινουσα. ατιξο εἰσιν 

΄ - \ 7 > ν o ΄ 

7, φαντασία, ἀναμιτανήσχετα!ι), πάνυ DAOLIWOS ELOY TAL, οτι GWUGATLAGY TL TO 

\ x 7 \ xt 9 > b) 

παϑυς" α αὖτ ἣν γὰρ τὴν χαρηϊᾶν χα! τὸ EY αὐτῇῃ πὶ ξῦυα, EY οἱς TA ειτοώλα 

ε > " ΄ “ eae o τ 

ως εἴδη τρόπον τινα τυγχάνει OVTA, χινουσα 7, ἀνάμνησις γίνεται. OTL GUY, 

3 ΄ - ΄ > 

ἀνάμνησις κητησις εστι φαντάσματος εν τοιούτῳ. TOUT=EGTL EV 
tw or G a a < - 

Vv ΄ \ ΄ [4 S72 —~ -- > μὸν: ΟΝ ΞΝ pid x 5 Aree Ps a 

σώυατι ὄντι (ὡς γὰρ ὃ βουλόμενος αναγνῶναι τὸν τοῖονο! λόγον ἐν τῷ 

βιβλίῳ ζητεῖ τὰ ἐν τῷ χάρτῃ γράμματα, οὕτω καὶ ἢ διάνοια" ἀνάλογον 30 

Ἰὰρ 6 χάρτης τῇ καρδίᾳ, τὰ δὲ γράμματα τοῖς φαντάσμασιν, ἢ ὃξ διάνοια 

τῷ ἀναγινώσχοντι), ὅτι οὖν σωματιχὸν ἢ ἀνάμνησις, σημεῖον τὸ παρενο- 

80 χλεῖν ἐνίους, ἐπειδὰν μὴ δύνωνται ἀναυνησϑῆναι, τὸ παρενοχλεῖν ἀντὶ τοῦ 

παρενοχλεῖσϑαι νῦν ληφϑέν: 7 οὐχ ἀντὶ τοῦ παρενοχὶ ιΞῖσϑαι εἴληπται, ἀλλ 

οὕτως ἁπλῶς: ἘΞ τς ἴ {ap ἡμᾶς ἢ τοιαύτη χίνησις. χινεῖ γὰρ πολλάχις 

1 τῆς τοῦ πράγματος χωρὶς 5 τοῦ δὲ χρόνου Sa αὐτόν cum Arist. SU (αὐτῶν LM, αὐτό 

ae vid. legisse 2 ἀορίστων a ὃ πότε τῷ ποσῷ cum LSU legit ὃ χατὰ] τὰ a 

διαφέρει CRP 7 προτέρα S alt τῷ] to RP 9 6 om. © 10 προσάγων 5 

+ συνάπτει CRP Soph.: συνάγει Sa 17 δὲ] δ᾽ ἐστὶ Arist. EMY τι om. Arist. 

EMYS 18 éx τοιούτου ὁ Ππππ:90- RP: om. S φαντάσματι a Soph. (Arist. L) 

19 τῆς om. a Soph. 20 φαντασίας SCRP Soph.: φαντάσματος a 22 ὅτι ante 

πάνυ ἃ 26 ἀναγνῶσαι R τοιόνδε CORP 27 ἀνάλογος © 29 post 

ἀναγινώσχοντι add. ἐστὶν CRP σωματιχὴ CRP 
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ἢ διάνοια βουλομένη ἀναμνησϑῆνα: τοὺς τύπους, χαὶ πολλὰ πονήσασα χαὶ 135+ 

μὴ δονηϑεῖσα εὑρεῖν παύετα: τῆς ζητήσεως χαὶ ἐπέχει ἑαυτήν, ὥστε αηκέτι 35 

ζητεῖν, ὥσπερ τις ὅταν ἑαυτὸν χατάσχῃ μὴ Sze. ὅμως. χαΐπερ ξαυτὴν 

χατέχουσα, τὰ χινηϑέντα οὐδὲν ἥττον αὐτὴν παρενοχλεῖ, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον, 
-΄ € - ΄ - 

@GRSS 7 πξινα τὸν πΞξινῶντα. uae oY {ap TOTS τας πασξνοχλοι σι, παρ 
ἐ 

΄σ ΄σ > 
΄ ΄ © 

ORSG GTay sntyst τοῶμεν ἀναμταν σχξσϑα:. τοιοῦτον TL πασγοντξς. οπο 

Ὥ Sak awa, ahtentic- = a Pe β y we er ne 
χαι =v τὰς USAS Tats πολλάχις γάρ ΞΕ: πὼν ονοα., οἷον STD Dice 

΄ 
> ~ τ ΄- - =F ® + “4, > ~ = 

εἰπεῖν, χαὶ παυσάμενος τοῦ ἀξγξιν “AL μηχξτι ae ξἔπειν. ὅμως 
Σ Zz το A -~ - »᾿; τ" ΄ > 2 % — 2 ι > 

ἔπξογξται WOOL πᾶλεν ASyery γξομαοιον. ὡς GUY CRE τοῦ τῶν, οὕτῷ χα! cy 32) 
ΛΔ. ἕ : ς- os 

~ > ΄ - [- = ΄ > ΄ ν᾽ - “ 

ταῖς ἀναμνήσεσι" παυσάμενοι τὰρ χαὶ τὴν διάνοιαν ἔπξεχοντες χα! μὴ, Ghws 

a 
> ~ > ξι - - ~ - ΄ . 

ἐπιχειροῦντες ἀναμνησθηναι, ὁμῶς παρενοχλοῦσιν μᾶς τα χινηϑξντα χαὶ 
» . 2 ¥ >? > Ἕ ΡῚ * 

βιάζουσιν ἥμᾶς πρὸς αὐτὰ τρέπεσθαι. τοῦτο G οὔκ ἂν ἐγίνετο, εἰ πῇ 
> x ΄ > - 

σωματιχὸν ἦν τὸ xaos: οὐδὲν τὰρ ἀσώματον χινξῖτα! χαῦ αὑτό. LT 
΄ π ΄ πὶ - - : - ΄ 

ϑείσης yap τῆς χαρδίας 7 τοῦ ἐν αὐτῇ ὑγροῦ (οὐδὲν yap Grageper ταϑτης 
- ge OW 3 ( = εξ ΄ ~ 

| τούτου λξγειν), χινηϑείσης ὃ 
΄- - ΄ - - ++ 

eee ets (τρύπον ὃν χαὶ τὸ βιβλίον ἐν τῇ ayant, ἐπειδὰν pele 35 

μεν ἀναγνῶνα!) οὐχέτι ῥαδίως χαϑίστατα: χαὶ εἰς ἠρεμίαν ἄτεται, ἀλλὰ 
΄ ΄σ- + =~ . ΄ - > 

ALVOUUSYT) RAALY παῦξνο Dy het χα! βιάζεται παλιν εἰς χινησιν τοῦ ρα ἥπατος 

> » > ΄ ~ 
, νΤΞ ΄ ΄ ᾿ : ΄ ΄ - 

τρέπεσϑα:, “ATO τὴν ανοῖαν ἐπξεγοντξς. τολῦτον TT παῦσγοντξ:. OSES 

ἂν μῶν μὴ ἐϑελόντων ξλχῃ τις ἡμᾶς πρὸς αὐτὸν ἐστράφϑαι. μαλιστα 

ὃξ ἐνοχλοῦντα: οὗ μελαγχολεχοὶ διὰ τὸ εἶνα: εὐχίνητο!" ἔν πολλῇ yap ὄντες 

οὐ (ἢ τὰρ μελαγχολία πνεύματος πολλοῦ 

ὃς φαντάσματος χίνησις τένητα:, εὐθὺς 40 

τῇ χαρδία ae ξύχινησίαν, 
΄ = = Ὁ gr 

πξονταςξ SRSLGLY FULLY παλιν StS - τσ: 

». 453220 Αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ἐπ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸ ἀναμπιινήσχεσϑα!ι. 
a § “= = - = oO “}}Ὰ ΓΝ ὅτι χαϑάπερ τοῖς βάλλουσιν. 

τούτων στα a poe αἴτιον G2 τοῦ βούλεσθαι: πολλάκις Tuas ava- 
~ - -΄ 7 ΄ ΄σ - 

αγησϑηναι, μὴ δύνασθαι: δὲ τό, ὥσπερ τοῖς βάλλουσι ἃ 
= oe = » rs - Ss £ - > 2) © =e a τ 

hes λήψεσθαι, si wh χινηϑεῖεν χαὶ ἀπέλϑοιξν πρὸ Ψ - τ ~ 

αὐτο τὸ στινα! 

. 

| : 

ἔχεῖνον, οὕτω χαὶ τῷ ἀναμιμνήσχεσθα: βουλομένῳ" σωματιχὸν [Ap τι χαὶ 30 
“ 

ca > ~ ΄ -. > > ΄ ΄ . = 7 > ee = 

35 οὗτος χινε. ὥς τὰρ οὐ δυνάμεθα τόνδε τὸν λογὴν ἀναγνῶναι, St pT 

3 ὥσεερ---ταγεῖν Om. ἃ 5 παρενοχλοῦτα RP 6 ἐξεχειροῦμεν CR 7 et 9 χερ- 

pasa RP: aneeps S 10 ὅτως CR 13 229° αὑτά R 14 οὐδὲ CRP 

διαφέρει om. RP 14. 15 ταύτην ἢ τοῦτο CRP 15 λέγεε C: anceps RP 

δ᾽ οὖν] τοῦν CRP 2335 Περὲ ὕπνου] p.457227 354 πάμπολλα CRP Soph.: πάμπολλαι Δ: 

anceps 5 τῇ Om. a 25 ἐπέχοντες ἃ al τοῦ] τὸ C ἥμιᾶς 

πολλάχις CRP 33 στῆναι Soph. Arist. ἐπέλϑοιετν RP 34 ἔχεῖνο CRP 
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ἀναπτύξομεν τὴν βίβλον, ual οὐδὲ τότε ἁπλῶς, GAR ὅταν εὑρήσωμεν τὸ 

χωρίον, ἐν ᾧ γέγραπται, οὗτως οὐδὲ τοῦτο, εἰ Uy χινήσομεν τὸ αἰσϑητήριον, 

ἐν " τυγχάνουσιν ὄντα τὰ ἀναζωγραφήματα χαὶ of τύποι, τὰ δ᾽ ἕξῆς 

453296 Διὸ χαὶ ὀργαὶ χαὶ φόβοι, ὅταν χινηϑῶσιν, ἀντιχινούν- 
Ρ ἱ i 3 i 9 σι 

των πάλιν τούτων οὐ χαϑίστανται. | 

Καὶ ἢ ἀνάμνησις χαὶ ἢ ὀργὴ χαὶ ὁ φόβος σωματιχά εἰσι πάϑη, ἢ 136° 
μὲν ὀργὴ ζέσις τοῦ ἐν τῇ χαρδίᾳ αἴματος, ὃ δὲ φόβος χατάψυξις τοῦ αὐτοῦ 10 

\ 

i 

Ν 

τούτου αἵματος. χαὶ διὰ τὸ εἶναι πάντα ταῦτα σωματιχὰ πάϑη, εἰπὼν διὰ 

10 τί οὐχ ἀποχαϑίστανται ῥαδίως οἱ ἀναμιμνησχόμενο!, ἀλλὰ παρενοχλοῦνται, 

χαίπερ πάνυ ἐπέχοντες τὴν διάνοιαν χαὶ μὴ ἐῶντες αὐτὴν εἰς ζήτησιν 

τρέπεσϑαι τοῦ πράγματος, λέγει xat, διὰ τί of ὀργιζόμενοι χαὶ of φοβού- 

μενο! οὐ ῥαδίως ἀποχαϑίστανται χαὶ ἐπανέρχονται εἰς τὴν προτέραν χατά- 
a7 ny, Ὑ .: \ ~ > ~ \ ~ , Pune) Spay \ 

στασιν, ἐν ἧ ἐτύγχανον ὄντες πρὸ τῆς ὀργῆς χαὶ tod φόβου, GAA ἐπὶ πολὺ 
~ > ΟΝ \ τ QDS) a \ \ S 

15 διαμένουσι τῇ Opy i χαὶ τῷ φόβῳ. φησὶν οὖν GL ὃ χαὶ ὀργαὶ χαὶ φόβοι, 1 
2 ἐς 

τουτέστι διὰ τὸ εἶναι χαὶ τὴν ὀργὴν zat τὸν φόβον σωματιχὰ πάϑη (ζέσις 

yap ἢ μὲν ὀργή, ὡς εἴρηται, τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν αἴματος, χατάψυξις δὲ 
΄ LAA) > > CONF E > A ὃ ἘΣ ἘΞ Aone ὟΝ 3 ῷ [6 Tee \ e 

ὃ φόβος) οὐ ῥαδίως anoxabictavtar: ὅταν γὰρ χινηϑῶσιν ἢ ὀργὴ χαὶ ὃ 
a) ~ S\ aye δὰ ΡῈ — C57 Pa ἝΞ τὶ ΔΆ 5 ΄ 7Q.. \ = \ 

G0)9S, τοῦτο GE ταῦτον ἐστι τῷ OTAV {Op 507] ἡ TOUVAVTLOV Ὁ ἢ TO περι 
‘ 

a > 5 ~ as ~ " 

90 τὴν χαρδίαν αἴμα᾽, ἀντιχινοῦσι τὴν χαρδίαν χαὶ ζεῖν ἣ ψυχρὰν εἶναι παρα- 
ta ada 5 Qs a4 CENTS > SNe: \ re > 

σχευάζουσι" Gt ὃ οὐ χαϑίστανται ῥαδίως. οὐ γὰρ ῥαδίως τὸ ζέσαν αἷμα 
>) 

if 
a ! υ X 3 (577. Ξε δ \ Ξ aN 7 5 ? 2 \ ΩΝ 

€ (LTOLG te ς κατα L L\A4 ETT τ = ἢ ψυχϑὲν ἀποχαϑίσταται εἰς to χατὰ φύσιν, ἀλλ, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀντι 
2 ~ , 5» \ ~ ΄ as \ ~ ) 

χινοῦσι, τουτέστιν ἀλλὰ ϑερμανθεῖσα ἢ χαρδία ὑπὸ τοῦ αἵματος ἀντιϑερ- 20 
, 5} , \ \ ea C \ \ δ 7 ~ , 5 

μαίνει αὐτό: τὸ γὰρ αἶμα ϑερμανθϑὲν χαὶ τὴν χαρδίαν ϑερμῆναν πάλιν aye 

τὸ σι 

ς ΄ 2.9 Sa 7 \ > \ ΄ ϑερμαίνεται On αὐτῆς. στερροτέρα γὰρ οὖσα χαὶ σωματωδεστέρα i 
χαρδία udhhov zat ϑερμαίνεται χαὶ φυλάττει τὴν ϑερμότητα ἥπερ τὸ ἐν 

αὐτῇ αἷμα ἢ πνεῦμα. ἐχεῖνο μὲν γὰρ ὡς λεπτότερον ϑερμαίνεται ταχύτερον, 
> 
0 αὕτη δὲ ὡς σωματωδεστέρα μᾶλλον. ϑερμαίνεται μὲν οὖν ἢ χαρδία, ἢ 

1 ἀναπτύξωμεν ἃ εὑρήσωμεν ἃ: εὑρήσομεν ceteri 2 τοῦτο Sa: τότε CRP χινή- 

σαιμεν ἃ 3 τύποι corr. ex τρόποι S 5 ὀργαὶ καὶ φόβοι 5, cf. v. 15 (Arist. praeter Ὁ): 

αἱ ὀργαὶ zal οἱ φόβοι CRP: φόβοι καὶ ὀργαί a (Arist. U) ὅταν τι κινήσωσιν Arist. 

praeter SU 6 τούτων ἀντιχαϑίσταται S 8 ξέσις, om. Rss. s. ἢ περὶ χαρδίαν RP: 

περιχαρδίου (, cf. Arist. De an. Al p. 403251 et Pohlenz, shark XXIV Annal. philolog. 

p. 583 ss. ὁ δὲ φόβος Sa: ὁ δὲ C: ἡ δὲ RP 9. τὸ] τοῦτο C ταῦτα 

πάντα RP 11 ἐπέχοντας C, e corr. R ἐῶντας CR αὐτὴν om. 8 

12 χαί (post λέγε) om. CRP of (post zat) om. ὃ 13 zal ἐπανέρχονται--- 

ταὐτόν ἐστι τῷ (19) Sa: ὅταν γὰρ κινηϑῶσιν ἣ ὀργὴ καὶ 6 φόβος, τουτέστιν CRP 

15 primum zat om. § φησὶν οὖν om. S 17 thy om. a 18. 19 ob ῥᾳδίως --- 

ὁ φόβος S (cf. ad v. 13): om. a 21 χαϑίσταται C 22. 23 τὸ αὐτὸ ἀντι- 

χινοῦσι a (Arist. EMY), ef. p. 41,1: ταῦτά τί χινοῦσι S (cf. Arist. SU): ταῦτα χινοῦσα RP 

23 τουτέστιν Aebeleenene P 25 αὐτοῦ R: anceps P 25. 26 ἡ καρδία 

om. CORP 26 zat ϑερμαίνεται---μμἄλλον (28) om, CRP 
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la ἂν ~ > ΄ “ v a2 

ὃδ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ χινεῖ, τουτέστιν ἢ δὲ πάλιν ἀντιϑερμαίνει. χαὶ ἔοιχε 190: 
΄ , ~ > ΄ \ ~ ~ ’ ~ ς, 

τὸ πάϑος τό τε ἐν τῇ ἀναμνήσει ual τὸ ἐν ταῖς ὀργαῖς χαὶ φόβοις τοῖς 30 
? l4 /, ’ μι , 

ἀδομένοις μέλεσι χαὶ λεγομένοις ὀνόμασι. 

Σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς, τὸ SE ἔτι δὲ τὰ παιδία χαὶ νανῴώδη ἐστὶ 
΄ ΄ ~ ΄ , v ~ ¢n ~ wa , 

5 μέχρι πόρρω τῆς ἡλικίας ἴσον ἐστὶ τῷ διὰ τοῦτο τὰ παιδία μέχρι 
» | 

΄ " aN 5 , ao “ A 7. a4 vacate 2 oS 

πόρρω ἐστὶν ἀμνήμονα, ὅτι χαὶ νανώδη μέχρι πόρρω ἔστιν. 

ray ad [Ὁ τὶ om 
ὍὌ 
— ΙΝ: 

- 
a —_ a ray 

x 2 cam 
4 τά] τά ye Arist. εἰσὶ CRP 6 τέλος τῶν σχολίων εἰ 

ἀναμνήσεως ἀριστοτέλους add. a 



ΕἸΣ 10 TEP YUNOW KAT EP OP ΠΟ 0 

p- 45311 Περὶ δὲ ὕπνου xat ἐγρηγόρσεως ἐπισχεπτέον. 81 

Μετὰ τὸ περὶ μνήμης χαὶ τοῦ τσ: τὸν περὶ ὕπνου χαὶ eypy- 41 

γἸόρσεως προχειρίζεται λόγον. σαφῇ δὲ ἃ χαταλέγει, πλὴν τὸ ἣ συμβαίνει 

5» usy ἀεὶ χαϑεύδουσιν ἐνυπνιάζειν οὐχ ἐστι λύσις τοῦ προαπορηϑέντος 

προσεχῶς, ἀλλ ἔχϑεσις χαὶ αὐτό ἐστι τῶν μελλόντων ζητηϑῆναι. τὸ ὃ 
, Vv 4 , 5) , 5 ~ ‘ ΄. ~ 

χαὶ ὧν τὸ δαιμόνιον ἔχει τὴν αἰτίαν ταὐτόν ἐστι τῷ “xal ἃ ὑπὸ τοῦ 
> , sy ΄ ) δαιμονίου μέλλει πράσσεσϑαι.. 

p. 453024 [Πρῶτον υὲν τοῦτό YE φανερόν, ὅτι TH αὐτῷ TOD ζῴου 45 

10 ἥ te ἐγρήγορσις ὑπάρχει καὶ ὁ ὕπνος. 

A ΄ ΄σ ry. ΄ , Cee a ~, ΓΞ > , 5» aS 

Γὺ προχείμενόν ἐστι δεῖξαι, ὅτι οὗ μορίου πάϑος ἐστὶν ὁ ὕπνος, τοῦ 50 
b} ~ ΄ 5 \ \ id 9 5 \ > Χ ΄ > 

αὐτοῦ τούτου ἐστὶ χαὶ ἣ ἐγρήγορσις. οὐ γὰρ zat ἄλλο μὲν μέρος, οἷον 
΄, 5 \ b) ΄ oT 2 vw as > A 

ρερε εἰπεῖν KATA τὴν χα οδίαν. γίνεται O UTVOS, AAT ἄλλο OF, οἷον XATA | ’ ? 
\ 5 /, 5 3x45 3 5 ἢ \ CAN τὸν ἐγχέϊφαλον, γίνεται ἢ ἐγρήγορσις, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἑνὶ ἀμφότερα. 136v 

~ , Q 2 

15 μετὰ δὲ τὸ δεῖξαι ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ Evi, τότε δείχνυσι ual τί ἐστι τοῦτο, 
5 ei \ ΄ ΡῚ WSs ar V2 \ - ΄ \ 

ἐν ᾧ γίνεται ὃ ὕπνος καὶ ἢ ἐγρήγορσις. ἔσχατα OF λέγει τὰ ἐναντία τὰ 
\ σ , ΄ \ 9\ 3 \ ~ » \ 

πρός τι χαὶ ὅλως πάντα τὰ ἀντιχείμενα. τὸ δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ual 
~ ~ ~ 3 ~ 

ἐπὶ τῶν φυσιχῶν ἴσον ἐστὶ τῷ χαὶ ἐπὶ τῶν a) SION χαὶ ἐπὶ τῶν φυσι- 
~ = cue ΄ - eS 

χῶν. ἐν ᾧ γὰρ ἣ ἁρμονία ἐπὶ τῶν τεχναστῶν, ἐν τούτῳ xal ἢ ἀναρμοστία, 5 
i \ 5 = ΄ tp 6 fe > ΄ \ ΄ » »" Ne , ς ΄ 

90 χαὶ ἐν ᾧ ἣ τάξις ual ἢ σύνϑεσις, ἐν τούτῳ χαὶ ἢ ἀταξία χαὶ ἢ ἀσυνϑεσία" 
= ΄ -“ ΄ ΄ ΄ 5» , ε 

ὥστε χαὶ ἐν ᾧ 6 ὕπνος, ἐν τούτῳ xat ἣ ἐγρήγορσις" ἀντίχεινται γὰρ ὡς 

1 tit. om., in mg. τ περὶ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως S εἰς τὸ RP: σχόλια εἰς τὸ a: 

τοῦ αὐτοῦ εἰς to C in fine add. ᾿Δριστοτέλους a 2 ἐπισχεπτέον OM. a: σχεπτέον 

Arist. EMY 3 τὸ] τὸν RP 5 τοῖς post ἀεὶ add. a (Arist. EMY) 

λύσις] λόγος RP ἀπορηϑέντος RP 6 προσεχής RP 8 δαίμονος CRP 

9 οὖν post μὲν add. a (Arist. praeter 5) τὸ αὐτὸ S τοῦ ζῴου] ζῴῳ ἃ 

(Arist. EY) 12 zat ἡ ἐγρήγορσίς ἐστι S | Pe om. a 13 τὴν om. RP 

14 γίνεται om. CRP 16 ἔσχατα cum Arist. LSU (ἐναντία EMY) νῦν ante 

λέγει add. CRP 18 ἐν tots φυσικοῖς Arist. ἐπὶ τῶν (ante alt. φυσιχῶν) om. CRP 

19 alt. ἐν] ἐπὶ CRP 20 χαὶ (post τάξις) a: 7 ceteri 
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> y ~ ~ e , , ‘ 

p. 453b31 "Ett xat 2x τῶνδε δῆλον ᾧ γὰρ τὸν ἐγρηγορότα γνωρί- 180» 

0 btw χαὶ τὸν χάϑυπνον. 

74a ~ ΄ 5 - (3 ον ΄ "» ᾿ 

Καὶ τοῦτο χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ “ἐν ᾧ ἣ ἐγρήγορσις, ἐν τούτῳ χαὶ 10 
b 

ὃ ὕπνος᾽. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον" τὸν αἰσϑανόμενον νομίζομεν ἩΚΑΡ χαὶ 

5 πάντα τὸν ἐγρηγορότα φαμὲν αἰσϑάνεσϑαι 7 τινος τῶν ἔξωϑεν χινήσεων ἢ 
> ~ 2 ~ . ~ Ν᾿ aN ΠῚ N ait ὡς 0 ΩΝ and 

τῶν ἐν αὐτῷ. ἐν αὐτῷ δ᾽ ay εἶεν χινήσεις τὸ διαλογίζεσϑαι, τὸ νοεῖν, 
\ " σ > \ \ > σας τ να 5 ν᾿ ΄ 5 

φαντάζεσϑαι, τὰ ὅμοια, ἐχτὸς δὲ τὰ αἰσϑητά. εἰ οὖν ἢ ἐγρήγορσις ἐν 
Vas ~ ΄ ᾿ ΟΝ ΄ > 

οὐδενὶ ἄλλῳ τὸ εἶναι ἔχει ἢ τῇ αἰσϑήσει, δῆλον ws ἐν ᾧ αἰσϑάνεται τὰ 15 za 

ζῷα, ἐν τούτῳ χαὶ ἐγρήγορεν. εἰ δὲ τοῦτο, δηλονότι χαὶ ἐν τούτῳ χαϑεύδει. 

10 τῶν γὰρ ἀπ Τὸὶ ὧν ἐν ᾧ ϑάτερον, χαὶ τὸ λοιπόν. 

~ v , 5» ~ 

DY HS ἴδιον τὸ αἰσϑάνεσϑαι οὔτε τοῦ 
- 

= =i P| a NAS 5 Paonia 
Ρ. 45447 E vel OF OUTE τ ς 

\ ~ 5) 4 \ 4. b) ~ 

a ζῷα, ἐν τούτῳ χαὶ χαϑεύδει, ἐντεῦϑεν 21 
ΠΡ GN ae ene LUDO ae πέρ SRLS enero συνάγει, ὅτι οὔτε τῆς ψυχῆς ἐστι μόνης τὸ ἐγρηγορέναι χαὶ χαϑεύδειν οὔτε 

dv ῳ 
ἰ 

~ , 33 ~ > ‘ 5 , o > 

15 τοῦ σώματος μόνου, ἀλλὰ τοῦ ex ψυχῆς χαὶ σώματος. εἰπὼν δέ, ὅτι οὔτε 
- 1 ~ \ ΄ ρ τοι » ~ ΄ 

ς ἐστι μόνης τὸ αἰσθάνεσθαι οὔτε τοῦ σώματος, συντόμως τὴν A Th = ς- ὃς“ 
, A ~ > ‘ ΄ Q 7 ΄ \ ΄ τι ΄ 

αἰτίαν τούτου ἐπήγαγε διὰ τοῦ οὗ γὰρ ἢ δύναμις, τούτου χαὶ ἢ ἐνέρ- 
et ᾳ ΄ ~ “ 5 Γι " 

γεια. ἐν ᾧ γὰρ δυνάμεθα ὁρᾶν 7 ἀχούειν 7 γράφειν, ἐν τούτῳ χαὶ ἐνερ- 90 
- σ \ > a] = ΞΕ Ne δεν δ 5 - > 

γοῦμεν, ὥστε χαὶ ἀντιστρέψαντας ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι ἐν ᾧ ἐνεργοῦμεν, ἐν 
, ας , r aX 5 le =O v ~ , 5 

20 τούτῳ χαὶ δυνάμεϑα. ἢ 68 χατ᾽ ἐνέργειαν α αἴσϑησι ς οὔτε τοῦ σώματός ἐστιν 
΄ ? > / 

οὔτε τῆς Ψυχῆς, τὺ τοῦ συναμφοτέρου, εἴπερ ἢ χατ ποτε αἴσϑησις 
‘ 

΄ , ΄ Vv 

χίνησις ψυχῆς δι᾿ αἰσϑητηρίων γινομένη, ὡς ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς εἴρηται. 
- Ἁ PISS ae ΣΤΥ me reat een tan ΠΡ ΝΣ ΤΠ Beek na τς εἰ OF τοῦτο, MAVEPOY, OTL GUTE τῆς Ψυχῆς LoLov τὸ πάϑος τοῦτ ἐστί, τὸ 

IN ay ho ma ACEO. RODS an he Χ ΣΡ τοι ~ αἰσϑάνεσϑαι, οὔτε τοῦ σώματος. εἰ δὲ uh τούτων τινὸς χωρίς, ἀλλὰ τοῦ 
΄ \ ΄ a~ > ’ ‘ 7s 9 αἱ A , 

συναμφοτέρου, δῆλον ὡς τὸ ἐγρηγορέναι xat χαϑεύδειν οὐδενὸς τούτων 50 ιῷ σι 

χωρίς, ἀλλὰ τοῦ συναμφοτέρου. 5 ‘ ‘ 

p. 454213 Kat tod μὲν ϑρεπτιχοῦ χωριζομένου τῶν ἄλλων ἐν 

τοῖς ἔχουσι σῶμα. 

Τὸ ἐν τοῖς a τ ἢ παρέλχει 7, εἰ μὴ παρέλχει, ἴσον 85 
80 ἐστὶ τῷ 

εἰ μὴ ft ae ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿εἴτε χωριστόν ἐστι τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ 

1 ἔτι] ἔτι δὲ ἃ (Arist.) 2 ἐν τούτω S χάϑυπνον SCRP (Arist. LSU): ὑπνοῦντα 

a (Arist. Y, χαϑυπνοῦντα EM) 6 νοεῖσϑαι R: διανοεῖσθαι C 7 4% om. RP 
9 ἐγρηγοροῦσιν R: ἐγρηγορῶσιν P 11 τὸ ante τῆς add. a τῆς om. S 
15 μόνον P zai om. RP 18 ὁρᾶν δυνάμεϑα CRP 22 ψυχῆς κίνησις CRP 
ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς] ef. B 5 ἐν τοῖς ἃ 28 τοῦτ᾽ ἐστί Sa: ἤτοι CRP 
27 χεχωρισμένου ἃ 27. 28 ἐν τοῖς ἔχουσι σῶμα om. ἃ 28 σῶμα] σώμασι 
ζωὴν Arist. EM 29 παρέλχον bis CP εἰ om. Ὁ 80 prius οὔτε] εἴτε 
C, e corr. P οὔτ᾽] εἴτε RP 81 ἐστι ante ταὐτὸν add. a (om. etiam Arist.) 
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ς ~ \ ~ ΄ on Le ~ ΄ ᾽ o \ ~ , © 

ὑρεπτιχοῦ χαὶ τῷ υὑποχειμένῳ, ὥσπερ χαὶ τῷ λόγῳ : OTL Ya TH λόγῳ 190» 
Υ 

M2 

, ai ‘ ~ ΄ 

ἰ δὲ χαὶ τῷ ὑπο- 
ed ~ ΄ ’ v 

= οὖν χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ ἐστὶ χωριστὸν εἴτε = 
5 

2 C = € ott τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ 

τερον ἐστι τὸ αἰσ ητιχὺν τοῦ ϑρεπτιχοῦ, φανεούν ἐστιν" 

χειμένῳ, οὐ παντὶ δῆλον. εἴτ 
\ ΄ sy 4) > ee OWRiee \ x ΄ or 2 

χαὶ WN, GAA οὖν τῷ AOTYW χα τῇ φύσει STEpoy 
‘ if 
Ὁοεπτιχοῦ. 9 i 

ἘΣ ¢ , = NS 5 \ oe 5 Ὁ, >) 6 [4 > \ aye Fe bl 

p. 454219 “Ομοίως δὲ zat ὅτι οὐδέν ἐστιν, ὃ ἀεὶ eypyyopev ἣ 40 

ἀεὶ χαϑεύδει. 

’Evted0ev δείχνυσιν, ὅτι πᾶν ὃ ἐγρή ἤγορεν χαϑεύδει χαὶ πᾶν τὸ χαϑεῦδον 4ὅ 
\ Ng Dae ~ ΤΥ σαὶ ΝΣ ζ΄ < = a ΣΝ 

vonyoper, καὶ οὐδέν ἐστι τῶν ὑπὸ σελήνην ζῴων, ὅπερ ἣ ἀεὶ χαϑεύδε 

10 ἣ ἀεὶ γρηγορεῖ, ἀλλὰ πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς μεταβάλλει εἰς ὕπνον χαὶ πᾶν τὸ 
ε - > 5 ΄ \ αν v \ Ψ Ty eS) ~ y 
ὑπνῶττον εἰς ἐγρήγορσιν. τὸ ὃξ οὔτε γὰρ Et τί ἔστι aay ἔχον 

τ Ae a > a Π Vv Cc 7S Vv τὶ ΄ 

αἴσϑησιν, τοῦτο ἐνδέχεται οὔτε καϑεύδειν οὔτε ἐγρηγορέναι, ὗπο- 

δύσχολόν πως Ov, τοιοῦτόν ἐστιν" οὐδὲν γάρ ἐστι ζῷον στερούμενον ἀμφοτέρων, 
ὥστε μήτε ἐγρηγορέναι pate χαϑεύδειν τοῦτο γὰρ τῶν ἀψύχων ἐστίν τὰ γὰρ 

15 ἄψυχα οὔτε Ἰρηγοι ροῦσιν οὔτε χα ευδηοσι, πᾶν ὃὲ ζῷον, ὡς oa Siders χαὶ 50 

ἐγρήγορε χαὶ χαϑεύδει. εἰπὼν δέ, ὅτι οὐδέν ἐστι πο στερημένον τούτων, 

τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγεν εἰπών: ἄμφω yap ἐστι Ἐν ταῦτα BED 
v ~ - 

αἴσϑησιν τοῦ πρώτου αἰσϑητιχοῦ, πάϑη λέγων τὸ ἐγρηγορέναι χαὶ 
ΔΤ ΤΥ ~ Dee A ΞΔ » ee ΔῊΝ yee are - o~ \ 

χαϑεύδειν, wep δὲ αἰσϑητιχὸν τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχήν, ἥτις ἴὸρυται περὶ 

90 τὴν χαρδίαν, ὡς ἐν ἄλλοις δέδειχται. εἰ οὖν τὸ ἐ ΞἸΡΗῚ ρέναι χαὶ χαϑεύδειν 
“Q. 2 ἘΝ ~ , 5 a ~ SO. DDI fi fans ΄ \ 

πάϑη ἐστὶ τοῦ πρώτου. αἰσϑητιχοῦ, οὐδὲν dv ety ζῷον μήτε ἐγρῃγορὸς 

μήτε ὑπνῶττον. | 

2 ID > y 
p. 454296 Ἔτι ὅσων ἐστί τι ἔργον χατὰ φύσιν, ὅταν ὑὕπερ- 13% 

ΑΝ » ~ , ~ 

βάλλῃ 7% τι ὧν δύναται τῷ χρόνῳ ποιεῖν. 
‘ ν᾿ ‘ 

= , A wy Vv σ ὙἝ Vv 

25 Φέρεται χαὶ ἄλλη Ἰραφὴ ἔχουσα οὕτως: Ett ὅσων ἔστι τι ἔργον 7 
7 . , 

χατὰ φύσιν, ὅταν ΡΠ a τὸν χρόνον, ἐν ὅσῳ δύναταί τι 

ποιεῖν, χαὶ ἔστι σαφεστέρα αὕτη ἣ Da δείχνυσ! δὲ διὰ τούτων, ὅτι 
πᾶν τὸ ey ipyyopes χαϑεύδει, χαὶ ἀδύνατόν ἐστί τι ἀεὶ ἐγρηγορέναι. προ- 
. ΄ Vv 

λαυβάνει δὲ ἀξίωμα τοιοῦτον: ὅσων ἐστί τι ἔργον χατὰ φύσιν, ὅταν ὑπερ- 10 
΄“" ΄ ~ ~ 3 , ΄ 

30 βάλλῃ τὸν χρόνον, xa’ ὃν πέφυχε τοῦτο ποιεῖν, ἀνάγχη χάμνειν χαὶ μὴ 

1 φανερόν ἐστι post ϑρεπτιχοῦ add. C 2 ἐστιν om. CRP 4 χαὶ (ante μή Paver I f μη 
om. CRP 6 7 Sa: zat CRP 8 zal post ΠΡ add. CRP Ὁ. οὐδὲ a 

(οὐδὲν etiam Soph.) τι ante τῶν add. a 1 ἐστι CRP (Arist.): om. Sa 

13 οὐδὲ a 14 ἐστὶ τῶν ἀψύχων CRP 11 τούτων C 4 πάϑη Arist. ΤΟ ἢ 
20 ἐν ἄλλοις] οἵ. Bonitz, Ind. p. 8059 84 ss. 21 ἐστὶ] εἰσὶ RP 21. 22 οὔτ᾽ ἐγρηγορὸς 

οὔϑ᾽ CRP 28 ἔργων Ca ἔργων τι κατὰ φύσιν ἐστὶν ἃ 23. 24 ὑπερ- 
βάλη RP (Arist. MU 24 ἢ τί ὧν δύναται τῷ χρόνῳ SCRP (τὸν χρόνον ἣ τί ὧν peat f xP He f 
δύναται τῶ χρόνω τι Arist. LMSU): τὸν χρόνον ἐν ὅσῳ δύναται a (τὸν yp. ᾧ δύναται χρόνῳ τι 

Arist. EY) 25 ἔργον τι CRP 26 ὅταν] ὃ RP ὑπερβάλη CR: ὑπερβάλλει P 

27 αὕτη ἣ γραφὴ σαφεστέρα CRP 28. 29 προσλαμβάνει CRP 29 ἔστι τι ἔργον a: 

τί ἐστι ἔργον S: ἔστιν ἔργον τι CRP 29. 80 ὑπερβάλη CRP 
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Ὁ 

δυνάμενον πρόσω προβαίνειν παύεσϑαι. χαὶ δῆλον τοῦτο ἐπὶ τῶν {ινο- 137: 

μένων xa? ἐχάστην. φέρουσι γὰρ τὰ ὑποζύγια φόρτον ἄχρι τινός. ἣν 

Se τις αὐτὰ περαιτέρω βιάσηται, πίπτουσι. xal ἀναγινώσχει τις ἄχρι τινός, 

χαὶ τέλος χαταντᾷ εἴς τι μέρος χρόνου, οὗ περαιτέρω ἀδυνατῶν προβῆναι 
΄ A ΄ 9 ὦ Ἁ , 

τὴς ἀναγνώσεως. χαι 0 αἀνοριαντοποηιϊὴς χαὶ ὃ τξεχτῶν χαὶ TAS 

’ 

σι τὶ 2 Ἐν 4 2 
΄ ~ 3 - / “4 iva 5) id \ ld ca) > P= 

OOTLOOUY ξνεργει μεχρι TLVOS* OTAY O ΟἹ TED βάλλῃ TOV YPOVOY, ον ἐπεφύχξι 15 

b] ~ 3. ~ \ > aN ScaLN fad ὃ , a 

aaa αοῦνατει XAL TAVETAL. Et Of ETL πάντων ηὐτως, δηλονώήτ' και 

ΞΔ 5 , cr σ» \ 5 ‘ 3 , , 5 a r » , 

ἐπὶ ἐγρηγορέναι οὕτως ἕξει. χαὶ ἐπεὶ ἐνέργειά τίς ἐστιν ἢ ἐγρήγορσις, 
σ ia ‘ ’ ΤΡ») ~ >] ΄ 

OTAY ὑπερ βάλλῃ τὸν χρόνον, ἀδυνατεῖ χαὶ παύεται τοῦ ἐγρηγορεῖν" ἐναντίον 
ἡ > 5 ΄ ~s 4 aN sad 

τῷ ἐγρηγορέναι τὸ xavedderv. τῶν δ᾽ ἀμέσων ἐναντίων, μᾶλλον δὲ τῶν o7 (η΄ 10 
’ ΄ ’ ~ ee Ω 7 - ΄ 

χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν ἂν ϑάτερον μὴ παρῇ, ἀνάγχη ϑάτερον εἶναι. ὥστε 

τῆς SY γρηόρσεως Un οὔσης ἀνάγχη τὸν ὕπνον παρεῖναι" ἅπαν ἄρα τὸ ἐγρη- 

γορὸς ἀναγχαῖόν ἐστι χαϑεύδειν. οὐδὲν ἄρα ἐστίν. ὅπερ ἀεὶ ey Ἱρήγορεν. ἢ 20 
beat | t ives i 

X ΗΝ ~ , ΩΣ ad led \ a. Sp > ΄ 

υξν OLDY τῶν λεγομένων οιάνοια HLTH, TA OS χατὰ τὴν λέξιν « MOF πως ἔχει. 
τ 5) 5) σ ¢ , \ , » > a7 = 

15 τὸ γὰρ ὅταν ὑπερβάλλῃ τὸν χρόνον 7 τι ὧν δύναται ποιεῖν οὕτως 

ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν" ὅταν ὑπερβάλλῃ τὸν a χαὶ τί δεῖ λέγειν τὸν 
1) χρόνον, ὅταν ἁπλῶς ee LR: Ἢ χατά τι τῶν πραγμάτων, ὧν ἔχει δύναμιν 

ἐργάζε σϑαι. οὐ γὰρ πάντα δύναται ποιεῖν οὐδὲ πάντων ἔχει τέχνην ἣ ἐπιστή- 

μὴν ἣ δύναμιν, ἀλλὰ τινῶν μὲν, τινῶν δ᾽ οὔ. ὅταν οὖν χατά τι τούτων ὕπερ- 30 

20 βάλλῃ. ἀνάγχη ἀδυνατεῖν. ES ὃὲ χαὶ χαταλλ ἡλοτέρα ἢ ἑτέρα γραφὴ 

ἢ οὕτως ἔχουσα" ὅταν ὑπερβάλλῃ τὸν χρόνον, ἐν ὅσῳ δύναται ποιεῖν. 
ὅταν γὰρ ὑπ ΠῚ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ πέφυχεν ἣ δύναμις αὐτοῦ ποιεῖν τι, 

ἀδυνατεῖ. τὸ δὲ εἰ τοίνυν τὸ ἐγρηγορέναι ὥρισται τῷ λελύσϑαι 
~ ¢ 

τὴν αἴσϑησιν ἴσον ἐστὶ τῷ “εἰ τοίνυν ἢ ἐγρή fopots ἕως τότε πάρεστι 
, 

ῃ 

= Vow ς \ (εν Vv Ω͂ vn ΄ ~ \ 5 YS ere 25 χαὶ ἕως tote τὸ εἶναι ἔχει, ἕως dv λυϑείη ἢ αἴσϑησις᾽. τῆς γὰρ αἰσϑή- 
σεως χαὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι λυϑέντος λύεται χαὶ ἣ ἐγρήγορσις. ἢ ἀντὶ τοῦ 30 

ὥρισται ληπτέον τὸ παύεται, χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον" εἰ τοίνυν 

τὸ ἐγρηγορέναι παύεται τῷ λυϑῆναι τὴν αἴσϑησιν, ἀναγχαῖον ἂν εἴη χαϑεύδειν. 

p. 46404 Εἰ οὖν τὸ τοιοῦτον πάϑος ὕπνος. 

30 Τοιοῦτον πάϑος λέγει τὸ χαϑεύδειν. ἔστι δὲ τὸ ἑξῆς τῆς λέξεως" 50 

εἰ οὖν τὸ τοιοῦτον πάϑος ὕπνος, ἀνάγχη πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς χαϑεύ- 
--» ΝΠ ~ Σ᾽) ‘ , ον 

detv' ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ ἐνεργεῖν. τὰ δ᾽ ἄλλα μεταξὺ παρέρριπται. ἔστι δὲ 
‘ 

1 βαίνειν RP Sopb. 6 ὑπερβάλη CRP πέφυχεν RP 9 ὑπερβάλη CRP 

ἀδυνατήσει καὶ παύσεται CRP ἐνεργεῖν RP, 6 corr. C 12 οὔσης] παρούσης RP 

Soph. 12. 15 τὸ ἐγρηγορεῖν R 14 τὰ Sa: ἡ CRP 15 γὰρ] μὲν a 

ὅτε CRP ὑπερβάλη CR 16 ὑπερβάλη CRP, item 17 16. 17 tov χρόνον λέγειν 8 

17 ἁπλῶς om. P 11. 18 ἐργάζεσϑαι δύναμιν CRP 19. 20 ὑπερβάλη SRP 

20 ἑτέρα om. CRP 21 ἡ om. CRP ἔχουσα οὕτως CRP ἢ ante ὅταν 

add. RP ὑπερβάλλῃ a: ὑπερβάλη ceteri δύναταί (tt) conicio 22 ὑπερ- 

βάλη SRP ἐν ὅσω δύναται ποιεῖν ante ἐν ᾧ add. RP αὐτῆς CRP 

25 ἔχει om. S λυϑη CRP 28 λελύσϑαι RP ἂν om. ὃ 32 ἐνερ- 

γεῖν CRP (Arist.): ἐγρηγορεῖν Sa 
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\ 5 , e \ ~ PN ~ ~ νι f c 7, < >) \ >I 

τὸ a διὰ τῶν μεταξὺ τοιοῦτον" τοῦτο ὃξ τὸ ὑπνώττειν ἐστὶν αδυνα- 

(a ov ὑπερβο τοῦ ἐγρηγορέ ὅταν γὰρ ὑπερβάλλῃ τὴν οἰχείαν μία OL ὑπερβολὴν nd ἐγρηγορέναι. ὅταν γὰρ ὑπερβαλλῃ τὴν οἵχε 

δύναμιν. aad ἣν τὸ ἐγρηγορὸς δύναται γρηγορεῖν, ἀδυνατεῖ καὶ παύεται. 

χαὶ ἐπεί τινες ὑπερέβαλον χαὶ διετέλεσαν ἐγρηγορότες χαὶ πόρρω | τῆς 157" 
‘ 

ie 
5 , \ > ΑΔ» νι > ε " ΄ v 

ἢ OUXELAS GDYVAWE ὡς πολλοὶ YOAD XOAt ElG EE AXAL EtG ETA νυγϑήυξερα αὐπνοι 
ων trans" 

- 5 , ΄ ᾿ A , ΄ X AW, 

διετέλεσαν χαὶ εἰς ἐννέα, χαὶ τούτων of μὲν διὰ νόσον, οἱ ὃὲ διὰ ἴσχνανσιν 
Ve 

‘ Np fy oO ΩΝ τ - ἢ 

ἢ ξήρανσιν) χαὶ τέλος ἢ ὕπνωσαν 7, ἀπέϑανον, διορίζεται χαὶ περὶ τούτων 

Πρ ηῦ, τῶν ΟΝ, τα. oy Na DO FEISS ΡΝ, Θρηλρ λέγων: ἢ δὲ τοῦ ἐγρηγορέναι ὑπερβολή, τουτέστι ἢ GS paxpa Eypy|- 
x 

vopots, γίνεται OTE μὲν διὰ νόσον, OTE GE χαὶ ἄνευ νόσουι ὥστε χαὶ ἢ 
teak y) | 9 | 

ΐ 
aN) ov «Ὁ , 

10 αουναυ TOUTEOTLY ὥστε χαὶ 6 μαχρὸς UTYOS γίνεται Ola νοῦσον (πε 9 

yar ἐγὼ ἐπεπόνϑειν: πυρέξας γὰρ τρία διετέλεσα νυχϑήμερα χοιμώμενος), 
c ’ Vv ors ΄ ΄ . \ 

ὁτὲ δὲ ual ἄνευ νόσου, ὡς τὰ βρέφη xat ἄλλοι τινὲς Gt ὑγρότητα πολλὴν 

τοῦ σώματος. ταῦτα δείξας, δείκνυσιν ὅτι οὐδὲ ἐνδέχεταί τι ἀεὶ χαϑεύδειν 
or > \ ’ c - ΄“ς ΄ > - > τ ~ ΄ 

τως. ποι γα ο UTVOS ποῦος τι τ στιι τοῦ αἰσϑητιχοῦ WODLOD 
| | ‘ 

, \ 5 ΄ ε ᾿ 

0 
‘ > Vv s , 

15 χαὶ οἷον δεσμός τις ual ἀχινησία, ὡς δέδεικται χαὶ ἔτι δειχϑήσεται, 
SG X NUNEZ, b) ΄ S\a 3. ~ \ 5) ὙἝ >> \ κ 

αἰσϑιητιχὸν δὲ λέγεται οὐ μόνον τὸ ἐνεργοῦν χατὰ τὴν αἴσϑησιν, ἀλλὰ χαὶ 

τὸ μὴ ἐνεργοῦν δυνάμενον ὃς ἐνεργῆσαι, ὥσπερ χαὶ γελαστιχὸν τὸ δυνάμενον 10 

chav, πᾶσα δὲ δύναμις εἰς ἐνέργειαν ἄγεται, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς [Περὶ 

οὐρανοῦ πραγματείας δέδειχται, ἀνάγχη καὶ τὸ χαϑεῦδον χαὶ δύναμιν ἔχον 

90 Ἰρηγορεῖν ἐγρηγορὸς Ἰενέσϑαι. χαὶ ἐπεὶ τὸ χαϑεύδειν ἐστὶν ἀναισϑητεῖν, 

ἀδύνατον THY Ἐπ ΠῚ αἰσϑάνεσϑαι: dua γὰρ ἔσται ἐν ταὐτῷ ταναντία. 
~ \ res (SA ~ >) ~ SQ \ ~ 5 { ΄ id \ 

τοῦτο {ap ξοήλωσξε Old «TOLD ἐνέργχγξιν GE τῇ αἰσὺ ἡσε χυριῶς χαι 

ἴα ἢ c κα led \ s\ ΄ δ [τ ὩΣ UA 

ἁπλῶς ἀδύνατον χαϑεῦδον ἅμα. τὸ 6s xvptws χαὶ ἁπλῶς TpOG- 
‘ ~ vo 7 ΄ \ = 

χειτα! διὰ τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις φαντάσματα. αἰσϑάνεται γὰρ τον τινὰ χαὶ 15 
, ε \ 5 > ~ sy 40 > \ 

25 τότε, ὡς “AL αὐτὸς ἐρεῖ, GAN οὐ χυρίως xual ἁπλῶς, ὥσπερ ὅταν γρη- 
σ ~ nN or 5 ΄ ΄ ~ DEQ ez 

“OOH. ὅτι ὃξ ὃ ὕπνος ἀχινησία ual οἷον δεσμός τίς ἐστι τῆς αἰσϑηήσεως, 
i il j ry | 1 

Aen \ \ b>) f 5) \ ~ i= ~ 5) Ἀ ~ ~ SESE 

ELOTTAL χαὶ πρὸ ὀλίγου, ἐν ὃξ τη λεζει Ty ἕν NE TOLS οὐτοῖς OVODEY 

΄ ΄ ΄ ΄ ’ \ ~~ nye P= rs 

UTAPNYEL TOUTWY TO TOUTWY TE nt TOD γαιρξιν χαι λυπεῖσθαι ειρητα! 
€ Gos Ι 

‘ \ \ v ΄ v 
TA γάρ OUTTA οὐτε χαιρει OUTE 

‘ ν᾿ ‘ 

9 Ws isd ἘΞ ‘ Ν Ὑ x Νὴ 5 ~ ~ ΡΞ. ἢ 

30 p. 454082 2yWEeLrov O OTL XaL TO EP{OV TO ALVTOVU TOLEL TO UPET- 
Ἂν , 5 ~ { JON ~ 

τιχὸν μόριον ἐν τῷ χαϑεύδειν μᾶλλον. 
tes se . Ὁ Ἂ 

᾿Επειδὴ τὰ φυτὰ χαὶ τρέφεται χαὶ αὔξεται χαὶ ὅμοια ἑξαυτοῖς γεννᾶ, 26 

267) 6 S ὑπερβάλη CRP: ὑπερβάλ (sic) 5 ὃ ἐγρηγορεῖν ἃ 5 els 

(ante ἑπτὰ) om. 5 5. 6 διετέλεσαν νυχϑήμερα ἄυπνοι CRP 9 χαὶ (ante 

ἄνευ) om. CRP 11 zat (ante ἐγὼ) om, CRP πεπόνϑειν O: πέπ ϑ RP 

12 ὁτὲ] ἔτι P, corr. ὅτι R 14 πάϑος τι (sie etiam Soph.) cum Arist. L legit 

15 χαὶ cum Arist. L its ceteri) legit τις hic cum Arist. LS (post ἀχινησία ceteri) 

16 zat om. P 18 zat ante ὡς add. CRP ἐν τῷ πρώτῳ τῆς [Περὶ οὐρανοῦ 

πραγματείας] c. 12 20 ἀναισϑητεῖν ἐστὶν CRP 22 τοῦτο] τούτω R 

χυρίως tH αἰσϑήσει ( 23 χαϑεύδων C, prius R 25 ἐρεῖ] p. 459a21 

ὥσπερ om. Ὁ 25. 26 ἐγρηγορῆ S 26 δεσμός τις a: τις δερμός CRP: δεσμός S 

21 ἐν δὲ τοῖς] τοῖς δὲ Arist. πρὸ ὀλίγου] p. 454121 δὲ (ante tots) om. RP 

28 δὲ ante alt. τούτων add. R εἴρηχε CRP 30 αὐτοῦ] αὐτὸ P: αὐτῶν R 
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° ΄ > ~ ΄ ΄ ‘ Ty. o> "7 \ or 

ἵνα μή τις τῶν ἐχ τοῦ Πλάτωνος (6 γὰρ Πλάτων ἥδεσθαι λέγει τὰ φυτά) 137¥ 
v σ΄ Ce me v_O \ Wien Ce {vere ~ 

εἴποι, ὅτι, εἰ μὴ ἔχοι αἴσϑησιν vat δηλονότι χαὶ ἡδονὴν χαὶ λύπην, πῶς 
΄ ΄ o \ »  ( κων" ΄ “ . 

τοέφρεται, λέγει ὅτι τὰ ἔχοντα αἴσϑησιν τότε μᾶλλον τρέφεται, ὅταν μὴ 
“ ‘ 5 as 4 Vv Vv ~s 4 , 

ἐνεργῶσι χατὰ τὴν αἴσϑησιν. εἰ G8 τὰ ἔχοντα αἴσϑησιν τότε μᾶλλον τρε- 

5 φεται, φανερόν, ὅτι οὐδὲ προσδεῖται ταύτης ἐν τῷ τρέφεσϑαι. ὥστε οὐ δεῖ 30 

ΠΕ ιν δι εν ἐπειδὴ τα δέον ae ae Oe teat cf ee ie am ame as 
έγειν, ὅτι, ἐπειδὴ τρέφονται, ἔχουσι τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχήν. εἰ ὃὲ μὴ 

) a. v > ΄ "» v on v 5 - ΡΝ Η 5 

ἔχει αὐτήν, outs ὑπνώττει οὔτε ἥδεται οὔτε λυπεῖται. ταῦτ εἰπὼν λέγει, 

o ν = \ oe yy 7. , ΄ lad ν a 8 ~ ‘ 

ὅτι εἴτε διὰ πλειόνων αἰσϑήσεων γίνεται ὃ ὕπνος εἰτε Ora μιᾶς σχεπτέον. 

ἮΝ , σ 7 ~ © os 5 ΄ ~ 5 ΄ 

δε ϑεντας ὃξ ὅτι ἅπαντα τὰ Coa xavdevder, δηλονότι ἐχείνης τῆς αἰσϑ η- 

, n » ΄ \ o a) 2 \ + ΄ 

10 σεως 6 ὕπνος ἔσται πάϑος, ἣν ἔχει πάντα τὰ ζῷα. αὕτη ὃ ἔστιν ἡ ADT" 

ΕΝ co~ > ~ ‘Pp ~ 3907 ΒΨ] 

οὐδὲν γὰρ ζῷόν ἐστι χωρὶς ἁφῆς. ἐν ὃὲ τῇ λέξει τῇ ἀδύνατον ὃ 

ἐστὶν ἁπλῶς ὁποιανοῦν αἴσϑησιν αἰσϑάνεσϑαι τὸ χαϑεῦδον ζῷον 
\ ~ 9 , e A ‘ > , pea, | \ ‘ >] , , — 

τὸ ἁπλῶς παλιν πρόσχειται διὰ τὰ ἐνύπνια" εἰσὶ γὰρ τὰ ἐνύπνια τρόπον Bo 
ν ΄ ΄ ~ a. ‘ , > ὦ ” > , “" ᾿ ve 

τινὰ αἰσϑήσεις. ἁπλῶς Ge zat χυριῶς οἷόν ορᾶν Ἢ AxOvELY ἡ XAT ἄλλην 
a Αἱ >] = "4 δὰ οὐ aa δ. ἢ πὴ, Ρ.} = ~y ar ~ 

15 τινὰ ἐνεργεῖν αἴσϑησιν τὸ χαϑεῦδον ζῷον ἀδύνατον ἔστιν. Et ὃ τοῦτο, 
σ “ > ~ c ΄ 5 , ~ 

φανερόν, ὅτι πᾶσιν ἀναγχαῖον ὑπάρχειν τὸ αὐτὸ πᾶάϑος ἐν τῷ 

χαλουμένῳ ὕπνῳ, λέγων πάϑος τὸ μὴ αἰσϑάνεσϑαι. 

p. 455al1 Εἰ γὰρ τῇ μέν, τῇ δὲ μή, ταύτῃ χαϑεῦδον αἰσϑήσεται. 

Τουτέστιν εἰ 63 χατά τι μὲν αἰσϑάνεται, χατά τι δὲ πε τ ἔστα: 45 

20 ἅμα αἰσϑανόμενον χαὶ μὴ αἰσϑανόμενον" ὅπερ ἀδύνατον. ἢ p μὲν γὰρ χαϑεύδει, 

ἔσται ἀναίσϑητον (δεσμὸς γὰρ ὃ ὕπνος ic Heenan Ἢ GE αἰσϑάνεται. ὡς 

ἢ ὑπόϑεσις, ἔσται αἰσϑανόμενον. τοῦτο ὃὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿ ἔσται ἅμα 

ἐγρηγορὸς χαὶ μὴ ἐγρηγορός᾽ " ὅπερ ἀδύνατον. ὅτι δὲ οὔτε τῇ ὄψει χρίνο- 
σ ΄ ~ ν ~ 5 , > ~ ~ co™~ 

μὲν ὅτι δρῶμεν οὔτε τῇ ἀχγῇ ὅτι ἀχούομεν, ἀλλὰ τῇ χοινῇ, ἥτις ἵδρυται 
ΣΎΝ ΘΝ as aN > ~ 's Φ AA, ἘΠ τῶ \ gee γεν αν. 

περὶ τὴν χαρδίαν, δέδειχται ἐν τῷ δευτέρῳ pLBAtM τῶν Περὶ ψυχῆς. ἥτις 
bo © 

‘ WC 4 ~ ΄ ΄ ~ . » ed ΄ > a 

χοινὴ oie ula μέν ἐστι τῷ ὑποχειμένῳ, τῷ GE λόγῳ πλείους" ἐπεὶ 50 
‘ c ΄ ΄ , 5 ’ : ΄ vv 

χαὶ τὰ γένη, ἤτοι τὰ ὑποχείμενα, ἑχάστῃ αἰσϑήσει πολλά, εἴπερ ἄλλα μὲν 

τὰ γρώματα χαὶ ἄλλοι of ψόφοι χαὶ ἕτεροι of χυμοί Y Pw 4 Og 4 STENOL OL χύμοι, 

ee ν᾿: ? κὴ ΄ ~ ΄ , 

p. 455021 Τὸ δ᾽ εἶναι αἰσϑήσει τοῦ γένους ἐχάστου ἕτερον. 

30 Τουτέστι τὸ δὲ εἶναι χαὶ ὃ λόγος ἑχάστης αἰσϑήσεως ἕτερος, ἐπειδὴ 
\ 

χαὶ ὃ λόγος ἑχάστου γένους τῶν αἰσϑητῶν ἕτερος, ὥσπερ χαὶ τὸ τοῦ χύχλου 

1 Πλάτων] Tim. p. 77 Β 2 ἔχει a ἡδονῇ zat λύπη S 4.5 τρέφονται 8 

6 αἰσϑητιχὴν ψυχήν] αἴσϑησιν τῆς ψυχῆς RP 7 ὑπνώττοντα ἥδεται CRP 
ἣν. ψυχὴ | 1 | 

10 ἔσται πάϑος 6 ὕπνος CRP 11 οὐϑὲν RP ὃ᾽ a: om. ceteri 13 πάλιν 

om. S 14 οἷον] ἡ RP 18 μή] οὐ 8 χαϑεύδειν S 19 ἔσται 

CRP: ἔστω Sa 22 τούτω RP 24 ὅτι (ante ὁρῶμεν) Sa, e corr. P: οὔτε CR, 
Ἢ 4 9 

prius P ὅτι (ante ἀκούομεν) SPa: om. CR 25 τῷ δευτέρῳ (immo I’ 2 p. 425» 

12 ss.) βιβλίῳ τῶν] tots a, fort. recte 26 αἴσϑησις om. a ἐστι om. CRP 
! ᾽ j 

λόγῳ δὲ CRP 30 δὲ om. C ἕτερα RP 81 ἕτερον C τοῦ 

om. CRP 
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χέντρον, ἀφ᾽ οὗ πρὸς THY πέρι τὸ πολλαὶ πίπτουσι τραυ υαί: τοῦτο 188: 
Ἁ ivf Ὁ v 

γὰρ “al ἕν ἐστι χὰ τολλά, ὡς χαὶ περὶ τούτου εἴρηται ἐν τῷ Περὶ Ψυχῆς. 

΄ 

p. 455222 Τοῦτο ὃ ἅμα τῷ ἀπτιχῷ μάλισϑ᾽ ὑπάρχει. 

~ la A ~ 5 x \ Vv \ δ. “Ὁ ~ 

[Todto λέγει thy xowhy atodyow: τῆς yap ἁφῆς χωριζομένης τῶν τ 
os vs 5 ¢ a ἝΞ 3 \ ar 4 ~ ae ν = ὡς vw 

5 ἄλλων αἰσϑήσεων (εἰσὶ γάρ twa ζῷα, ὡς τὰ ὄστρεια, μόνην ἔχοντα τὴν 

w 
΄ ΄ ~ ΄ ΄ ΄ " , > fe ~ 

ἁφήν: ἢ γὰρ Ἰεῦσις ἁφή τίς ἐστι), χωριζομένης οὖν ταύτης τῶν ἄλλων 
~ ΄ » “2 Vv ΞΞ 

τῇ ἁφῇ ἐστιν ἢ χοινὴ αἴσϑησις. εἰ ᾽ δὲ χρὴ ταἀληϑὲς εἰπεῖν, Ὁ Ld ig 

δηλονότι Awa 
‘ \ ‘ Vv 9 4 >] 7 ᾿ - 

doy χαὶ χοινὴ αἴσϑησις ταὐτόν ἐστι" ταύτῃ γὰρ χοινωνεῖ πάντα τὰ Ca, 10 
Ἂν, 3 Ss ~ de) = mI a 9 ἕν, σ = Φ ‘ ΄ OF a a, = [2 “Ὁ >) -- “0 » \ 

ἀλλ οὐ τῇ ὄψει ἡ τῇ Aung. ὥστε καὶ ὃ ὕπνος τῆς ἁφῆς ἔστι mavos xat 
+> a a, > \ >. σ ~ cow > fa σ ΄ . fa 

10 οὐδεμιᾶς ἄλλης. εἰπὼν ὃς ὅτι τῆς ἁφῆς ἐστιν ὁ ὕπνος πάϑος χαὶ ἢ 
- 5 ΄ > ΄ 

ἐγρήγορσις, ἘΠ a εἰ yao τῷ πάσας τι πεπονϑέναι τὰς αἰσῦ ἡ- 
νον 5) »-" - ΟΥΕ > 

σεις ἐγίνετο τὸ χκαϑεύδειν, ἄτοπον, xat τὰ ἑξῆς τῆς λέξεως. εἰσὶ δὲ 
\ f Vv - ~ 

τὰ λεγόμενα χατασχευαστιχὰ τοῦ ὅτι ὃ ὕπνος οὐχ ἐστι πάϑος πασῶν τῶν 
> 

σϑύήσεων, ἀλλὰ μόνης τῆς ἀφῇς. χατασχευάζει δὲ αὐτὸ Ex τοῦ ἐναντίου 
\ 0 

>) , 5 σ , 3 - 3 { 4 ΑΝ oO 

τως" εἰ μή ἐστιν ἀνάγχη ἅμα πάσας ἐνεργεῖν τὰς αἰσθήσεις, οὐδὲ aya 15 
~ > > ΄ v jer 

πᾶσαι ἀχινητίσουσιν. ἀλλὰ μὴν τ πάσας ἐνεργεῖν οὐχ ἔστιν ἀναάγχη: 
δὲ τὸ a πᾶσαι ἀχινητίσουσιν. ὅτι Se οὐχ ἀνάγχη ἅμα πάσας ἐνεργεῖν, 

δ Ae οὐδεμία γὰρ ἀνάγχη τῷ τρῦν: ἕπεσϑα! χαὶ τὸ ἀχούειν χαὶ τὸ 

ἅπτεσϑα' χαὶ γεύεσϑαι, οὐδὲ μὴν τῷ ἀχούοντι τὸ o βαδί 
“ ~ ? 

20 ζοντι ἀνάγχη πάντως ἀμείβειν τόπον, τῷ δ᾽ Op 
- ” oO. oF, ᾿ 

εἰ οὖν οὔχ ἐστιν ἀνάγχη, ναὶ μὴν οὐδὲ πάσας δυνατὸν ἅμα ἐνεργ 
Ἁ ΄ , 5 , \ ΄ ΄ 

“a0 ἣ ϑατέρας ἐνέργεια τὴν ϑατέρας" ὁρῶντες yap τι μετ 

οὐδὲν ὅλως ἀχούουμεν τῶν Outhodytwy, ἢ χαὶ ἀχούοντές τινος ἐπιμελῶς οὐχ 
~ Ν Vv 5 ar 

ὁρῶμεν τοὺς παριόντας. εἰ δὴ οὐχ ἔστιν ἀναγκαῖον ode δυνατὸν πάσαις 

95 ἅμα ταῖς αἰσϑύήσεσιν ἐνεργεῖν, δῆλον ὡς οὐδὲ ἀχινητίζειν. τίς γὰρ ἀναγχ! ἱ i Keon el i i i 

τὸν μὴ δρῶντα εὐθὺς μηδὲ ἀχούειν: 

aed ζ > ΄ \ 3 , ~ A 

p. 455231 Τοὐναντίον yap εὐλογώτερον συμβαίνει αὐταῖς τοῦ μὴ 
ied 5 -" 

ἄμα ἠρεμεῖν. 

+ ΄ > ~ , 5 “ - ΄ 

Τὸ λεγόμενόν ἐστι" μᾶλλον γάρ ἐστιν εὐλογον ἅμα πάσαις Sue 

30 ἥπερ dua πάσαις ἀχινητίζειν. εἰ δὲ ἅμα ἐνεργεῖν οὐχ ἐνδέχεται, ὅπερ 8 

ἐστὶν εὐλογώτερον, πολλῷ μᾶλλον οὐχ ἐνδέχεται ἅμα ἀχινητίζειν, ὅπερ 
5 \ 5 5 , Ὁ De 2 , > y ΒΞ = »} ~ \ 

ἐστὶν οὐχ εὐλογώτερον. ὅτι δέ, φησίν, οὐχ ἔστιν ὃ ὕπνος ἐν τῷ τὰς 

2 ἐν τῷ S: ἐν τῇ CRP: ἐν τοῖς ἃ Περὶ ψυχῆς] immo haec sumpsit ex Alex.: cf. 

De sensu p. 165,17 We. cum adnot. ἐστιν] ἔσται a 9 prius zat om. ἃ 12 τὸ 

om. CRP 15 zai ante ef add. RP 16 ἀχινητήσουσιν C, item 17 

17 ὅτε C 18 ὁρατιχῷ Sa: ὁρῶντι CRP 22 prius ϑατέρας SC: ϑατέρου RP: 

τῆς ἑτέρας a alt. ϑατέρας S: ϑατέρου RP: ϑατέραν Ο: τῆς ἑτέρας ἃ 23 οὐδὲ R 

24 παρόντας ΟΡ 26 μὴ ἀχούειν RP 27 συμβαίνει SCRP (Arist. U): συνέ- 
! eu) rt 

βαινεν ἂν a (Arist. EY, ἂν om. MLS αὐτῇ 5 τοῦ SC (Arist. SU): to Pa t ᾽ | ? 

e corr. αὶ (Arist. EMYL) 30 πάσας Sa 
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αἰσϑήσεις πάσας ἀργεῖν, δῆλον χαὶ Ex τῶν λειπ τοψυχούντ των" ἐν γὰρ ταῖς 13 

λειποψυχίαις ἠρεμοῦσ: μὲν πᾶσαι ai αἰσϑήσεις, ὕπνος δὲ οὐχ ἔστιν " οὐδεὶς 

ν λειποψυχοῦντα ὑπνώττειν. ὁμοίως ὃὲ ual ἐν ταῖς ἐχνοίαις o- γάρ φησι τὸ 
(ἔκνοια δέ ἐστι μανία τις)" πολλοὶ γὰρ ἐν ταῖς ἐχνοίαις χατεσϑίουσιν αὐτῶν 

5 τὰς σάρχας ual οὐκ ἐπαισϑάνονται. ἔστι δὲ ual τότε ἠρεμία πασῶν τῶν 

αἰσϑήσεων, ὕπνος δὲ οὐχ ἔστιν: οὔτε γὰρ ἀχούουσιν οὔϑ᾽ ὁρῶσιν of μαινό- 

wevot οὔτε “ut? ἄλλην τινὰ αἴσϑησιν αἰσϑαάνονται.. πῶς ᾶρ, οἵτινες τὰς 

σάρχας ἐσϑίοντες οὐδεμιᾶς ὀδύνης αἴσϑησιν λαμβάνουσιν; ἀλλὰ χαὶ τὰς 

ἐν τῷ τ δύο φλέβας εἴ τις δήσει, ἀναισϑητεῖ τὸ ζῷον, ὕπνος δὲ οὐχ 

10 ἔστιν. GAN ὅταν ἣ ἀδυναυία τοῦ αἰσϑάνεσϑαι μήτε ἔν τινι τῶν αἰσϑητηρίων 

γένηται (ἐν 
σία τῶν αἰσϑήσεων ἢ διὰ πήρωσιν τῶν αἰσϑητ τα γινομένη ὕπνος ἐστίν), 

9 ¢ 

δέχεται γὰρ πηρωϑῆναι τὰ αἰσϑητήρια, GAN ὅμως οὐδὲ ἢ axwy- 

’ Ψ , 

ὅταν οὖν μήτε ἔν τινι τῶν αἰσϑητηρίων μήτε δι’ ἣν ἔτυχεν αἰτίαν γένηται, 
οἷον. δι᾿ ἐπίληψιν ἣ χατάληψιν τῶν ἐν τῷ αὐχένι φλεβῶν, GAN ἐν τῷ 

) ΄ 

15 πρώτῳ αἰσϑητηρίῳ xal τῇ πρώτῃ αἰσϑήσει, τότ᾽ ἐστὶν ὁ ὕπνος. 

ar ol \ δὲ ~ / =3 =A = τι Δ, Play tas Pe 3 A ae = % Pes »Ξ ρ. 4550.14 ᾿Κἶ}πεὶ δὲ τρόποι πλείους τῆς αἰτίας" χαὶ γὰρ τὸ τίνος 
σ \ ΩΣ ¢ . δ ἜΣ δ: = 

Evexev χαὶ ὅϑεν ἣ ἀρχὴ τῆς χινήσεως. 

~ 

Tivos ἕνεχεν λέγει τὸ τελιχόν, ὅϑεν δὲ ἢ ἀρχὴ τῆς χιν τς 13 ινος © χε NEVE \LXO Ξ 7 pyy τ ἐς EWS 

ὃ ποιητικόν. ἔστι ὃὲ ἢ τοῦ λόγου ἀπόδοσις εἰς τὸ 

νεχα τῶν ζῴων ὑπάρχει, χαὶ εἴη ἂν τὸ ὥστε ἜΥ τῷ peta ὅτι 

δὲ χαὶ ἢ ἀνάπαυσις ἀναγχαία χαὶ ὠφέλιμος τυγχάνει τοῖς uy δυναμένοις 

el χαὶ συνεχῶς κινεῖσϑαι, παντί που πάντως χαταφανές ἐστι" διὰ, γὰρ τὸ 

εἶναι ταύτην αὐτοῖς ὠφέλιμον ἀληϑέστατα μεταφέρουσι χαὶ χαλοῦσι τὸν 
‘ 

usy ὕπνον ἀνάπαυσιν, τὸ δὲ ὑπνώττειν ἀναπαύεσϑαι. ἐρωτώμενοι γὰρ περὶ 

0D ὑπνοῦντος τί ποιεῖ τοῦ εἰπεῖν. ὅτι ὑπνώττει, πολλᾶχις pete -- 

> 
αντ τῷ cr a ~~) 

Vv ΄ 

οντές φαμεν ὅτι ἀναπαύεται. χαὶ ἔστιν ὁ ὕπνος ὡς Evexd tov ual οὐχ On 
oO 

S>-G 
la σ \ ΄ e oO 5 ᾿] > Vv δ 

ς τέλος" ἕνεχα γὰρ σωτηρίας ὁ ὕπνος, GAN οὐχ ἔστι τέλος: ἣ γὰρ: ἐγρή- 
\ δι σ Ὁ 

ορσίς ἐστι τέλος. εἰπὼν δὲ ὅτι ἢ ἐγρήγορσις τέλος, χατασχευάζων τοῦτο 

ἽΞ ἤγαγε. τὸ γὰρ αἰσθάνεσθαι. χαὶ τὸ φρονεῖν πᾶσι τέλος, οἷς 
> Owe 

30 ὑπάρχει ϑάτερον αὐτῶν. τὸ δὲ tatepov πρόσχειται, διότι οἷς μὲν ' 

ὑπάρχει τὸ φρονεῖν, τούτοις χαὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι, οὐ μὴν χαὶ ἀνάπαλιν. 

Mv 

σ ~ " , , 4 ‘ o , \ ay 7 { ΄ ΄ 

ὥστε ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις τὸ ἕτερον μόνον, τὸ αἰσϑαάνεσϑαι, ὑπάρχει. 
>) lg 

ἔστι ὃὲ ὃ συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ σχήματι τοιοῦτος" ἢ ἐγρήγορσις αἴσϑησις < 

1 ἀργεῖν] ἐνεργεῖν C 2 αἱ om. RP οὐδεὶς] οὐδὲ RP 4 δέ om. P 

ὃ χαὶ οὐχ ἐπαισϑάνονται om. CRP 8 λαμβάνουσιν αἴσϑησιν CRP Soph. 

45 

Sv 

10 

9 ἀναισϑητεῖν 5 11 πληρωϑῆναι CR, prius P 13 ἐτύγχανεν RP, sed vy. Soph. 
γένηται a Soph.: om. ceteri 14 ἔλλειψιν CRP 15 τότ᾽ Sa: τοῦτ᾽ CRP Soph. 
€ 6 om. S 17 ἕνεχα Arist. libri praeter SU 18 évexa © πόϑεν RP 
20 ἕνεχα Sa Arist.: ἕνεχεν CRP ὑπάρχειν RP (Arist. EMY): anceps S 22 που 

πάντη RP καταφανής SC ἐστι om. CRP 24 ἐρωτώμενος yap τις περὶ CRP 

25 τὸ ante τί add. CRP 25. 26 μεταφέροντες πολλάχις CRP 26 ὡς om. C 

27 ἕνεχεν ὁ 28 τὸ τέλος Arist. MSU 3 30 

add. CP ἐν] ἐν τῶ RP 
Comment. in Arist. XXII 1. Mich, in Parva Nat. 4 

S τὶ 
“Ὁ 

Oo. x ΩΣ a a 2 = Q © ο zat ante 6 



0 MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 4850υ14--45δ0461. 

ἢ φρόνησίς ἐστι’ πᾶσα αἴσϑησις χαὶ πᾶσα φρόνησις τέλης" Ἷ ἐγρήγο σις 198ὃν 
at 

ζ “5 ᾿ ΄ ΄ a ΄ > 

ἄρα téhos. χαὶ thy υὲν ἐλάττονα πρότασιν ὡς δήλην οὖσαν οὐ χατεσχ:ύασεν 
΄ > σ δι Pd AS PLLA ean aes NAN = 5 re) ἊΝ, ζ΄ 

(τίς γὰρ οὐχ οἶδεν ὅτι ὁ ἐγρηγορὼς αἰσϑανεται ἢ φρονεῖ;). τὴν dé υείζονα 
5 ε \ ΄ ΄ > I oie 

ν λέγουσαν ὅτι ἢ αἴσϑησις χαὶ ἢ φρόνησις τέλος χατεσχεύασε διὰ τοῦ 15 Ι 
δ βέλτιστα γὰρ ταῦτα, τὸ δὲ βέλτιστον τέλος. 

p. 455095 "Ett 6é dvayxatoy πᾶσιν ὑπάρχειν tov ὕπνον. λέγω 
δὲ ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀνάγχην 

Εἰωϑός ἐστιν αὐτῷ χαὶ χαταπεπ τατημένον τὸ haley τὴν ὕλην ἐξ ὗπο- 26 

ϑέσεως ἀνάγχην. ὑποτεϑέντος γὰρ τοῦ εἶναι ζῷον ἕπεται ἐξ ἀνάγχης τὸ 

10 τρέφεσϑαι" τρεφομένου δὲ ἀνάγχη ἀναθυμίασιν γίνεσϑαι περὶ τὸν ἐγχέφαλον᾽ 

τούτων γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν τινὰ αὐτῷ δεῖ. 

αϑυμιάσεως δὲ γενομένης ἀνάγχη, ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, ὕπνον 1ίνεσϑαι, 

περ Ἰίνετα!' ὅ ὕπνος ἐξ ἀναϑυμιάσεως τροφῆς ἀντιπεριϊσταμένης τῆς ἀνα- 30 

γούσης αὐτὴν εἰς τὴν χεφαλῆς ϑερμότητα χαὶ πάλιν ἐπὶ τὸ στῆϑος χατα- 

15 γομένης. σαφῇ ὃὲ τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ ὥστε ἐχ τούτων πάντων. ϑεω- 
ρητέον ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ὥστε ἐχ τῶν προσεχῶς ῥηϑέντων δεῖ ϑεωρεῖν χαὶ 

᾿ \ \ \ 9) 5 \ 

τὴν αἰτίαν τοῦ ὕπνου ἀποδιδόναῦ. τὸ ὃὲ αὐτὸ δ᾽ ἐστὶ τριῶν διωρισ- 
, “ἢ ΄ ,~ \ 

μένων τόπων ὃ μέσος χεφαλῆς χαὶ τῆς χάτω χοιλίας ταὐτόν ἐστι 
“Ὁ CA ἊΝ s Hs 9 κι is ~ 3 ΄ 3 A) ΄ ΄ 2 \ BD ey 0a Yet AD οὐνθῦ Ue αἰσϑήσεως ἀρχὴ γίνεται, ὃ τόπος ἐστὶ 

oe , ,_~ , > , 

90 ὃ μεταξὺ χοιλίας χαὶ χεφαλῆς᾽. χαὶ τίς ἐστιν οὗτος ὃ τόπος ἐπήγαγε᾽ 3 
~ - ’ὔ ~ ? \ 

τοῖς μὲν οὖν ἐναίμοις TOOT ἐστὶ TO περὶ THY xapdtay péoos, 
4 \ Si σ - Ὁ) . ~ δ ΑΙ ὦ , \ ~ 

τουτέστι TO ὃὲ μέρος, ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς αἰσθήσεως χαὶ δηλονότι χαὶ τῆς 
΄ c eee, ἘΠΕ \ Ab κων λῶν Oe sree 2 - ἈΝ fons 

χινήσεως, ἢ χαρδία ἐστίν. εἴρηται γὰρ χαὶ δέδειχται ἐν τῷ [lept ζωῆς 
\ C ΄ ied 5 ~ Qr C » \ ~ / vw \ C ‘ ‘ 

vat θανάτου, ὅτι ἐν τῇ χαρδίᾳ ἢ ἀρχὴ τοῦ Cwov, ytor τὸ ὑὕρεπτιχὸν xat 

τῷ σι 
5» \ \ 6 , a \ ~ ΄ ~ ΄ ΄ Ὺ Vv Α 

AVCVTLAOV χαὶι αἰσϑητιχόν" cy Yap ταῦτα TAVTA τῷ UTOXELUEVW, XAt ETL TO 

λογικόν, χἂν τῷ λόγῳ διάφορα. 
4 

~ 

p. 45626 ne υὲν οὖν χινήσεως φανερὸν ὅτι χαὶ ἢ τοῦ πνεύματος 

ἀρχή. 

“Ὁ AS Ay ~ py i 4 Ὁ’ ΑΝ ὌΝ ES ~ * A 4 ane. 

ὑπειδὴ γὰρ τοῦ ἐν τῇ χαρδία πνεύματος ὑπὸ ἡδονῶν χαὶ λυπῶν 46 

NQ- 30 συστελλομένου χαὶ ἀπὸ τούτου δυνάυξως ἣ δυνάμεων διαδιθομένων εἰς τ 

νεῦρα, ἀφ᾽ ὧν νεύρων χινεῖται τὰ ζῷα, ἐπειδὴ οὖν τούτου τοῦ πνεύματος 
Ν ’ ifn ~ ΄ ΄ 

συστελλομένου χαὶ ἐχτεινομένου, ὡς δείξει ἐν τῷ Llept ζῴων χινήσεως, 

1 χαὶ ante ἡ add. CRP 5 τέλος βέλτιστον CRP Soph. (Arist.) 6 ἔτι δὲ RPa 

(Arist. LS, ὥστε ceteri): ἔστι δὲ SC πᾶσιν] ἑχάστῳ τῶν ζῴων a (Arist.) 

6. ἡ λέγω δὲ τ. ἀ. ἐ. ὑ. CRP 8 ἐστιν] γὰρ C 9 ὑπ. ἀνάγχη C 10 γίνεσϑαι 

ἀναϑυμίασιν CRP, sed v. Soph. 11 τούτου a ἐστι om. C τιν᾽ ὑπ. Arist. 

praeter U det] δή S 14 χεφαλὴν CRP 14. 15 χαταγομένη a 17 τὸ 

αὐτὸ δέ ἐστι Ο αὐτὸ (Arist. SU)] αὕτη ἃ, e corr. P (Arist. EMYL) 23. 24 Περὶ 

ζωῆς χαὶ ϑανάτου] p. 46944 ss 25 πρότερον ante ταῦτα add. C πάντα om. ὁ 

ἔτι] ἔστι S 26 λογιστικόν RP 27 τῆς] τοῦ © 30 συνεσταλμένου RP 

92 ἐν tH περὶ S Περὶ ζῴων κινήσεως] c. 10 



MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 45646. 15] ὧτ μα. 

χινεῖται τὰ ζῷα, τὸ δὲ τοιοῦτον πνεῦμα ἀπὸ τῆς χαρδίας βλυστάνει χαὶ 1985 
b] ~ a7 > , aS 6 aoa hy Be Le = v ¢ Qs μ᾿ id ΣῈ - 

EV τῇ χαρηιὰ EOTL, φᾶάνερὴν OTL ΤΥ: χινησεως ALTLOV Ἢ XAPOlA ἔστιν. OUGEY 50 

\ > , Ν δι. \ Se σ 5.) > \ ~ γὰρ διαφέρει τὴν χαρδίαν ee ἢ τὸ πνεῦμα, ὥσπερ οὐδ᾽ ef τὸ πνεῦμα 

ἢ τὴν χαρδίαν. εἰπὼν δὲ ὅτι χαὶ τῆς αἰσϑήσεως προσέϑηχξ τῆς χυρίας, 
. 7 

τ 

διὰ τὸ λέγεσϑαι αἰσϑήσεις χαὶ τὰ ἐνύπνια, ὡς πολλάχις εἴρηται. ὅτι δὲ σι 

΄ - ΄ > ‘ > v 5 », v ΄ > 

χαὶ ἢ τῆς χαταψύξεως ἀρχὴ ἀπὸ τῆς χαρδίας, εἴρηται πολλάχις, εἴπερ ὑπ 

αὐτῆς εὐρύνεται χαὶ συστέλλεται ὃ πνεύμων. τὸ Yap ἐν αὐτῇ πνεῦμα 

ἐχτεινόμενον χαὶ συστελλόμενον συνξεχτείνει διὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς νεύρων χαὶ 
os \ 7} Ν ΝΝ δ ΄ \ \ 5 ~ o ( 

συστέλλει τὸν πνεύμονα. τὸ 6& ρηϑήσεται δὲ περὶ αὐτῆς ὕστερον 139r 
> 

‘ 

10 χαϑ'᾽ αὑτὴν περὶ τῆς avanvoys εἴρηται. λέγει δὲ περὶ ἀναπνοῆς ἐ 
ὴ 

4 v 

[le A ii ΘΑ \ { ΩΣ a ‘ = ΣῈ 2 ’ he πε. Ἐς ~ Be 5 τ 

ερὶ ζωῆς χαὶ vavatov. χαὶ τοῖς μὲν ἐναίμοις ἢ τοῦ πνεύματος ἀρχὴ 
~ ) " 5 ~ 4 , > 

ἐχ τῆς χαρδίας ἐστί, τοῖς δ᾽ ἀναίμοις ex τοῦ ἀνάλογον. ἐν τούτοις γὰρ ἐν TOL 

τῷ ἀνάληγον φαίνεται τὸ πνεῦμα ἀναφυσώ! ἁξνον χαὶ συνιζάνον: δρῶμεν 
2 - ~ 

γὰρ φανερῶς ἐν τοῖς ἐντόμοις τὸ μέρος τὸ ἐγγίζον τῇ ἐντομῇ εὐρυνόμενον 

15 χαὶ συστελλόμενον. 

φι 

» 

γ᾽ TF ~ Ἢ ΄ ~ 

Εἴρηται ἐπὶ πλέον ἐν τῷ [Περὶ ζῴων γενέσεως, πῶς ἢ τοῦ πνεύματος 2% ΄ς 

ύ 
3 A 5 ~ c , a? ~ s) 5 a Sle De Ἀ ΄ Ξ = 

ἐποχὴ ἰσχὺν ποιεῖ. ὑποστιχτέον δέ, pee 0 ἀποδοτέον εἰς τὸ χάϑεξις 
᾿ yv AN 

20 εἶτα ἐπαχτέον τὸ tots wév εἰσφερομένοις ἣ Dopabev ἔστι Gs τὸ 
‘ 

agi τοῖς μὲν ἀναπνέουσιν. εἰσὶ δὲ τὰ ἄρα; - 
Ῥ 

, 

OLO υ πνεύματος ἔνεστιν 7, ἰσχὺς τοῖς ζῳο 
, = 

ε τ 
isa \ ad id \ ATED EN CeCe ab Us 

ἐπειδὴ οὖν, φησίν, ἰσχὺν ποιεῖ ἢ τοῦ πνεύματος χάϑεξις χαὶ ἐποχή, τοῖς 

6 ἀναπνέουσι ποιεῖ χαὶ παρέχεται thy ἰσχὺν ἢ ἀπὸ τοῦ ϑύραϑεν εἰσιόντος 
- 

γεύματος χάϑεξις, τοῖς GE μὴ ἀναπνέουσιν ἢ σύμφυτος. δι᾽ ὃ χαὶ 80 τῷ σι 

προσπῖπτον τὸ σύμφυτον πνεῦμα ἐν ταῖς πτήσεσι διὰ τὸ χινουμένου αὐτοῦ 
χινεῖσθαι τὰ ζῷα, προσπῖπτον οὖν τῷ ὑποζώματι χαὶ προστριβόμενον 
bt βουβεῖ: οὐ γὰρ ὃ ἔξω ἀὴρ ὁ ψοφῶν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ σύμφυτον αὐτῷ BouBet> οὐ γὰρ ὃ ἔξω ἀὴρ 6 Yoo τίν, ἀλλὰ τὸ σύμφυτο 

τι ᾿ - το Ὁ -" - v 

πνεῦμα. γίνεται δὲ χαὶ διὰ tod ἔξω ἐν τοῖς ἐντόμοις τοῖς ἔχουσι σχίσμα 
80 ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, ὡς ἐν τῷ []Ξρὶ ἀναπνοῆς ἐρεῖ: ἐπειδὴ γάρ, ὡς ἐν τῷ 

[ ΄ ~ ~ 

Περὶ ζῴων χινήσεως δέδειχται, τούτου τοῦ πνεύματος χινουμένου χινεῖται 

τὰ ζῷα, ἀνάγχη ἐν τῷ κινεῖσθαι αὐτό τε χαὶ σὺν αὐτῷ τὸ πνεῦμα προσ- 35 

1 τὰ ζῶα χινεῖται CRP βλαστάνει Ο 5 αἰσϑήσεις} αἴσϑησιν C πολλάχις 

εἴρηται] v. p. 46,23—25 6 εἴρηται. πολλάκις v. Zeller Il 2 p. 518 9 δὲ περὶ] 

χαὶ περὶ C 12 τούτω CRP ἐν (ante tw) a (Arist.): om. ceteri 

13 τῷ] τὸ SC διαφυσώμενον CRP 14 tH ἐντομῆ ἐγγίζον CRP (Soph.) 

16 ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ C: ἐπειδὴ δὲ S μὲν ἢ ποιεῖν τε SC (Arist. SU), item, sed om: 

πὶ RP: μέντοι ἢ ποιεῖν ἃ: μέν τι ἣ ποιεῖν Arist. EMYL 18 ἐν -- γενέσεως (γενέσει CR) 

ἐπὶ πλέον CRP τῷ SP: τῇ CR: τοῖς ἃ Περὶ ζῴων γενέσεως] Β 4 p. 737636 
19 ἐποχὴ] ἀρχὴ S ποιεῖ ἰσχὺν CRP 20 τοῖς om. S 21 τοῖς μὲν om. CRP 

23 ἐποχὴν RP! 28 ἐστιν ὁ ψοφῶν CRP Soph. 30 Περὶ ἀναπνοῆς] c. 9 p. 475815, 

ef. Hist. anim. A 9 p. 535b4 ss. 31 Περὶ ζῴων χινήσεως] c. 10 χινήσεων © 
4# 
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~ ¢ ~ ’ x , > ~, 4 
τρίβεσϑαι τῷ ὑποζώματι χαὶ ποιεῖν ψόφον ἢ βόμβον. ἐν δὲ τῷ΄ atody- 139° 

σεως γενομένης ἣ οἰχείας ἣ ἀλλοτρίας τὸ μὲν οἰχείας εἴρηται διὰ 

τὴν οἴχοϑεν ὁρμήν (κινούμεϑα γὰρ. χαὶ ἀπό τινῶν ἐν ἡμῖν φαντασιῶν 

γινομένων). τὸ δὲ ἀλλοτρίας διὰ τὴν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν. διάδηλα 
> F ya 

ὃ SQECTS 
, ~ 

. 

ὃ 

λεγόμενα. ἐν ὃὲ τῇ λέξει τῇ ἐπεὶ OF ἀναγχαῖον τῷ Cow, 
oC y v 
ὅταν αἴσϑησιν τ τὸν ΟΣ Ὁ οφὴν 

ἔ 

λαμβάνειν τὸ πρῶτον 

ὃς 
7 = 

τ 
> ~ > 3, 5 ) er ~ 

πάνυ. ἀχριβῶς ἐπῆχται". τρέφεται yap χαὶ ἘΠ ΠΡῸΣ ὄν, ἀλλ οὐχ ἢ ζῶην, 40 

ἀλλ. ἡ φυτόν" 18 εἰ δ᾽ αἴσϑησιν λάβῃ, τότε πρῶτον τρέφεται ἡ ζ 
.νι 9 ~ Ct [τ ‘ Δ 

ἐγγίνεται δὲ αὐτῷ ἣ αἰσϑητιχὴ Ψυχὴ ὕστερον ἀποτεχϑέντι. at γὰρ συστολαί 
τ) ΄ »- ~ Vv , 

10 TS χαὶ ἐχτάσεις μερῶν τινων, ἃς ποιεῖται χατὰ γαστρὸς ὀν, οὐ γίνονται 
d , ~ 5 , δὶ ~ ~ 

χατ᾽ olxstay αἴσϑησιν αὐτῷ, GAR ὡς ἐμψύχου μέρος χατὰ ταῦτα χινεῖται, 
> ΄ ὌΝ σ ΄ Ὁ 2 C > ~ > ‘ ΄ \ \ Vv 
ἰστεοὸν OS OTL 7 ϑύραϑεν τ εἰσιοῦσα εἰς τὴν χοιλίαν καὶ TE εντερα το ° G 3 

(ταῦτα γὰρ «εἶπε δεχτιχοὺς ae ae τροφῆς) γίνεται ἀναϑυμίασις εἰς 

τὰς ἐν τῷ ἥπατι φλέβας, ἐρριζωμένας οὔσας διὰ τῶν μεσεντέρων, ὡς ἐν τῇ 45 

Ca 

5" 

! , , 5 \ 

nov μορίων χαὶ [leot ζῴων ἱστορίας τον εἰς τὴν χοιλίαν χαὶ »- οι 

eal 
[0] 
Ὁ 

U 

τὰ ἔντερα. ἐχεῖσε δὲ ἐν τῷ ἥπατι τρόπον τινὰ ἐξαιματουμένη ἣ ἀναῦυ- 

μίασις διαπέμπεται εἰς τὴν χαρδίαν ὑπὸ τῶν φλεβῶν τῶν ἀπὸ τῆς χαρδίας 

εἰς τὸ ἧπαρ διαγινομένων, χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ καρδία χατεργάζεται χαὶ πέττεται 

nat χυρίως αἶμα γίνεται: τὸ γὰρ ἐν τῷ ἥπατι, ὡς εἴρηται, ἀχατέργαστον 

90 ἔτι χαὶ οὐὸὲ χυρίως αἶμα, χἂν [αληνῷ τῷ ἰατρῷ τοῦτο μὴ ἀρέσχῃ. 50 

ἔχουσαι οὖν at φλέβες, ὡς ἐν ἄλλοις εἴρηται, ἐχ τῆς Ὑλθῦ τος τὴν ἀρχήν, 

αἱ υὲν τῶν Dep ey διαχονοῦνται τῇ χαρδία (οι του σ: γὰρ ὥσπερ τινὲς 

διάχονοι πρὸς αὐτὴν ἀπὸ τῶν περὶ τὸ ἧπαρ τόπων. τὸ ἀχατέργαστον αἴμα 

χαὶ ἄπεπτον, ἥτις ὑπὸ τούτων δεχομένη πέσσει χαὶ χατεργάζεται), at δὲ 

25 διαχονοῦσι πρὸς τὴν τοὔμπαλιν μετὰ τὴν χατεργασίαν τε χαὶ πέψιν ἐπὶ πᾶν 

τὸ σῶμα παραπομπήν. δεχτιχοὺς μὲν οὖν τόπους εἴρηχε τὴν χοιλίαν χαὶ 

τὰ ἔντερα, ἀρχὴν δὲ τὴν καρδίαν. ὅτι 6& ὃ ὕπνος οὔκ ἐστιν ἢ τυχοῦσα 1395 

τῶν αἰσϑήσεων ἀδυναμία, ἀλλ᾽ ὅταν περὶ τὴν ἁφὴν τὸ τοιοῦτον πάϑος 

γένηται, χαὶ πρότερον εἴρηται χαὶ νῦν πάλιν ἀναυιμνγσχει. 

2 γινομένης RP (Arist. EY): γινομένῳ C 7, (ante οἰκείας) om. a Soph. 3 ὑπό 
Soph. 4 τὴν Sa Soph.: ta CRP 5 ἐπεὶ a (Arist): ἐπειδὴ ceteri δὲ 

om. Arist. 6 τότε] to RP post τροφήν add. te Arist. EMYL id ΣΝ 

Porpbyrius, Πῶς ἐμψυχοῦται τὰ ἔμβρυα p. 33 K. 8 λάβοι CR 9 αὐτοῦ RP 

ὑστέρα RP Soph. 10 ai ante ἐχτάσεις add. S γίνεται S 11 μέρη a 

χατὰ] xa 5 14 μεσεντερίων CRP τῇ τῶ RP 15 Περὶ ζῴων μορίων] 

Β 3 p. 6050429 Περὶ ζῴων ἱστορίας] A 4 p. 514>11 16 ἐξαιματουμένου RP! 

post ἡ. add. τοιαύτη CRP 18 διαγομένων. CRP zai (ante ἐν) om. C 
διεργάζεται RP 20 ἐστιν ante ἔτι add. CRP Γαληνῷ] cf. V 572 K., in mg; 

πρὸς ταῦτα ph Vis ἀριστότελες ἀνατομιχὴν μηδαμῶς ἠσχημένος- ὁ yap γαληνὸς εὐστόχως 

οὐ προσμένει τοῖς οἷς μόνοις ἔχουσι πείϑειν ἐν λόγοις. ἔχει δὲ τὴν αἴσϑησιν ἀψευδεστάτην, ἥ- 

τις βεβαιοῖ τοὺς λόγους ὑπὲρ λόγον RP ἀρέσχῃ Sa: δοχῇ CRP 21 ἐν ἀλλοις PE} γ0 ee eee i 
v. Bonitz, Ind. p. 824632 ss. ἀρχήν] ἁφὴν R, prius P 23 περὶ] πρὸς Ca 

25 διαχονοῦσαι P: anceps R τὸ éuradw C: ἔμπαλιν RP 26 οὖν om. CRP 

29 πρότερον] p. 455426 
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v Ὁ 

p. 456>11 Hoy γεγένηταί τισι χαὶ φαντασία λειποψυχήσ σασιν 199» 

ἰσχυρῶς. 

"Ott μὲν οὖν φαντάσματα τινα ὁρῶσι, χαὶ οὐ μόνον ὁρῶσιν ἀλλὰ χαὶ 
λέγουσιν οἱ λειποψυχήσαντες ἰσχυρῶς (λέγουσι 62 ταῦτα οὐχ΄ εἰδότες " a 

5 Ἰὰρ οἴδασιν ἢ ὅλως αἰσϑάνονται tt ὁρῶσιν. 7 λέγουσιν), δῆλον ἐχ τῆς 

ἐπαγωγῆς" ὁρῶμεν γὰρ τοῦτο πολλοὺς πάσχοντας. ὅτι. δὲ οὔχ ἐστιν. 6 

ὕπνος arent, εἴρηται πολλάχις. εἰσὶ δὲ τὰ λεγόμενα λύσις ἀπορίας 20 

τινός: εἰπὼν γὰρ ὅτι ἤδη γεγένηταί τισι χαὶ φαντασία λειποψυχήσασιν 

ἰσχυρῶς, «ὥσπερ ἀναμνησϑεὶς ἐπήγαγε: τοῦτο μὲν οὖν ἔχει ἀπορίαν. 

10 ἠπόρησε yap. ἄν τις, ὅτι, εἴπερ γίνονται φαντάσματα. χαὶ ἐν. ταῖς “λειπο- 

ψυχίαις χαὶ av τοῖς ὕπνοις, ἀχόλουϑόν ἐστι λέγειν τὴν λειποψυχίαν ὕπνον. 

εἰ 6& τοῦτο, ἔστιν. ἄρα ὃ. ὕπνος ἢ τυχοῦσα τῶν αἰσϑήσεων ἀδυναμία. λύει 

οὖν αὐτὴν λέγων" εἰ γὰρ ἐνδέχεται χαταδαρϑεῖν. τὸν λευτουίυ χή; 

σαντα χαὶ τὰ ἑξῆς. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον εἰ γὰρ ὑπνώττε: ὃ λειποψυχῶν 50 

15 χαὶ ὅλως ὕπνος ἐστὶν ἢ λειποψυχία, ἔσται “χαὶ τὸ φάντασμα τοῦ λειποψυ- 

χήσαντος ἐνύπνιον. ἀλλὰ τῶν μὲν ἐνυπνίων, εἰ χαὶ μὴ πάντων, ’ ἀλλὰ 

τῶν πλείστων. ἐγερϑέντες ᾿μνημονεύομεν, οὐδενὸς GE τῶν ἐν ταῖς λειποψυ- 

χίαις φαντασμάτων μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν μνημονεύουσι" πολλὰ γὰρ ἐν τῷ 

πάϑει λέγοντες οὐδενὸς ἐγερϑέντες μνημονεύουσιν. οὐχ ἄρα τὰ φαντάσματα 

90 ἐνύπνια. ὥστε οὐδ᾽ ἣ ἐπίληψις ὕπνος. τὸ ὃὲ περὶ ὧν τὸν αὐτὸν λόγον 

ὑὁποληπτέον εἶναι πάντων ἴσον. ἐστὶ τῷ ta αὐτὰ δεῖ λέγειν’ περὶ πνιγ- ὃ 

und χαὶ ἐχνοίας χαὶ τῶν ὁμοίων᾽. ταῦτα μὲν οὖν οὕτω λέγεται" ὀλίγα 

γύμενα. ἀναμιωνῃ- wy ~ o 
, 5 ~ δ᾽ ~ 5 

δέ τινα ἀναμνησϑέντες, σαφῆ ἡμῖν ἔσται τὰ ewecy, 
id πε σ ~ € » ἊΨ. 4 \ ig 3 \ ~ ~ 

σχόμεϑα οὖν, ὅτι πᾶν ϑερμὸν ἄνω φέρεται. ὥστε xal ἡ, ἀπὸ τῆς τροφῆς 

ἀναϑυμίασις μέχρι τῆς χεφαλῆς. ἄνεισι, συνάγουσα ξαυτῇ χαὶ περισσώματά τῷ σι 
s \ τὴ 

τινα. ὌΠ ὃὲ γενομένη, διὰ τὴν τοῦ ἐγχεφάλου ψυχρότητα συστᾶσα 

πάλιν χαταφέρεται ὥσπερ εὔριπος ἐπὶ τὴν χαρδίαν χαὶ χαταψύχει τὸ ἐν 8 
\ Ἃ 

αὐτῇ ϑερμόν. οὗ ψυχϑέντος χαϑεύδει τὸ ζῷον, ἕως ἂν πεφῦῃ χαὶ χρατηϑῇ 
~ 9.2 \ ~ ~ 3, τ 

πὸ τοῦ “ϑερμοῦ. “δι᾿ ὃ reves μὲν. ὕπνοι. χαὶ πρὸ τῆς τροφῆς. ἀλλὰ ia 

υ ῃ ‘ τ 

30 υάλιστα μετὰ τὴν τροφήν. tote yap ἀϑρόον χαὶ πολὺ τὸ ὑγρὸν χαὶ σωμα- 
~ ᾿ Ἁ -» σ ! Ἃ Ὁ ~ τὶ ~ ._~ 

τῶδες. ὅπερ ὑγρὸν χαὶ σωματῶδες ἕως μὲν ἂν ἵστῆται ἐν τῇ χεφαλῇ, 
~ ΄ sa) \ ~ " - Yo led ‘ 

most αὐτήν (Ov ὃ χαὶ χινοῦμεν αὐτὴν τῇδε χαχεῖσξε vuStoLovTEs* Gua γὰρ i ‘ | il ‘ Sieh 5 

~ ~ ~ ΄ 5 \ ~ ΄ ΄ 

τῇ τῶν ὑγρῶν συστάσει εὐθὺς ual νυσταγμὸς καὶ χεφαλῆς χίνησις)" ἡνίχα 

1 ἤδη] ἤδη δὲ Ca (Arist. EMYL) 1. 2 λειποψυχήσασιν ἰσχυρῶς φαντασία ἃ 

4 ob] οὐδὲ RP 5 αἰσϑάνονται ὅλως CRP λέγουσι καὶ δῆλον P 9 post 

ἔχει add. τινὰ Arist. ἀπολογίαν R (P1*) 18 χαταδαρϑάνειν P, e corr. R: 

χαταδαρὕήναι Ὁ 14 γὰρ] δὲ CRP 15 ἔστι C post ἔσται add. δὴ CRP 

zai cum Arist. EMY 18 Ay Ne φαντάσματος μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν CRP Soph. 

(hie φαντασμάτων) 20 οὐδ᾽ ἡ] οὐδὲ RP 20. 21 λόγον ὑποληπτέον εἶναι a 

(Arist.): λόγον εἶναι 5: εἶναι λόγον CRP 22 ἐχνοίας χαὶ om. P οὖν om. RP 

ὀλίγα] ὅλως RP 29 μὲν om. CRP 81 ὅπερ ὑγρὸν om. RP χαὶ σωμα- 

τῶδες om. CRP 33 συστάσει a: στάσει ceteri 
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ὺξ pa ἀντιστρέψαν τὸ ϑερμὸν τὸ ἀ᾽ αγὸν τὰ ὑγρὰ χαὶ σωματώδη, σὺν 139. 
͵ 

αὐτῷ ῥέουσι χάτω χαὶ ταῦτα χαὶ γίνεται ὕπνος. ὅτι δὲ τὰ σωματώδη 

χαὶ ὑγρὰ βαρύνουσι τὴν χεφαλὴν χαὶ ὅλως χαρηβαρίας ποιοῦσι, μαρτύρεται 

χαὶ ἀπὸ τῶν ὑπνωτιχῶν. ταῦτα γὰρ ἐπιδήλως avaywya εἰσιν ἐπὶ τὴν 

5 χεφαλὴν ὑμῖν τινῶν χαὶ σωυματωδῶν. εἰσὶ 6& τῶν ὑπνωτιχῶν πητὰ μὲν 

οἶνος, βρωτὰ δὲ αἶραι, μήχων. ἐπεὶ οὖν ταῦτα φαγόντες χαρηβαροῦμεν διὰ 
Η > \ ’> > ? 

τὰ ax αὐτῶν ὑγρὰ καὶ σωματώδη. δηλονότι χαὶ ὅταν νυστάζωμεν, δι 
5 ‘ c ~ \ Q~ ἕν [2 

ἀναγωγὴν ὑγρῶν xat σωματωδῶν χαρηβαροῦμεν. 45 

2 “4 ΄ p. 456034 "Ett δὲ 2x χόπων ἐνίων’ ὃ μὲν γὰρ χόπος συντηχτιχόν. 

10 Λέγει γίνεσϑαι ὕπνον χαὶ ἐκ χόπων συντήχει γὰρ διὰ τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ 140τ 

γινομένης θερμότητος τὰ ἐν τῇ χοιλία καὶ τοῖς ἐντέροις ἐνόντα περιττώ- 7 

ματα. ὥστε ἀνάγχη ἀναϑυμιάσεις γίνεσϑαι ἐχούσας pe’ ἑαυτῶν χαὶ παχέα 
τινὰ σώματα: ὡς γὰρ ἢ ξηρὰ μετὰ τῆς ὑγρᾶς ἀναϑυμιάσεως ἀεὶ μεμιγ- 

μέναι avépyovtar, οὕτω χαὶ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν ἀεὶ 7 mayo μετὰ τῆς 

15 λεπτῆς ἀναϑυμιάσεως. εἰπὼν δὲ ὅτ' ὁ χόπος συντηχτιχόν, λέ 12 χαὶ τί 10 

ἐστι τὸ σύντηγμα, χαί φησιν ὅτι τὸ σύντηγμα ἐστιν ὥσπερ τροφὴ ἄπεπτος, 
Ἃ er Ge \ a \ 2 Aye Ἃ An ἜΣ ee 4 \ > A ἢέ kr 2 

ἂν 7 ϑερμὸν χαὶ μὴ ψυχρόν: ἂν yap ἢ ψυχρὸν τὸ ἀναχϑέν, οὔχ ἐστι 
σύντηγυα. ἐπεὶ γὰρ ἀπὸ χόπου χαὶ coats (τοῦτο ὃξ ταὐτόν ἐστι τῷ 
ἀπὸ Deppdtytos) ἀνάγεται, ἀναγχαῖον χαὶ αὐτὸ ϑερμὸν εἶναι. ἰστέον δὲ 

20 ὅτι οὔχ ἐστι τὸ τοιοῦτον σύντηγμα, οἷον ἔλεγεν ἐν τῷ [Περὶ γενέσεως ζῴων" 
ar Vv Ὁ ic ig / ~ 

σύντηξιν γὰρ éxet ἔλεγε. τὸ ὃὲ ἔτι δὲ Ἷ πρώτη ἡλικία ἴσον ἐστὶ τῷ 

“et, O& ἐν τῇ πρώτῃ ἡλιχίᾳ yivovtae ὕπνοι. τοῦ δὲ ἐν τῇ πρώτῃ ἡλιχίᾳ 
‘ ' i 4 

\ , , wv 

φέρεσϑαι τὴν τροφὴν ἄνω σημεῖον παρέϑετο to μείζονα εἶναι τότε τὰ ἄνω 1 
~ ~ ΄ ΄ » ΄ ~ ~ 

μέρη τοῦ σώματος THY χάτω, ὡς ἄνω φερομένης τῆς τροφῆς. ἐν οἷς γὰρ 
4ι “- ’,΄ ΄ » , ἘΣ “- >) aN x 4 2 ih ! ᾽ν > ἂν ΄ >) Be, \ ~ 

πλείων ἢ τροφή. μείζονα ταῦτα. ἐπεὶ GE ἢ ἐπίληψις ἀργία ἐστὶ πασῶν τῷ σι 
> 

τῶν αἰσϑήσεων (ἀργοῦσι δ᾽ αὗται καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις), εἶπεν ὅτι ὅμοιον 

ὃ ὕπνος ἐπιλήψει. ὥστε οὐχ ἁπλῶς γίνονται ἐπιληπτιχοί, εἰ χαί ποτε 

συμβαίνει τοῦτο διὰ τὸ μάλιστα ἐν τοῖς ὕπνοις γίνεσϑαι πολλὴν ἀναϑυμίασιν, 

ἀλλὰ τρόπον τινά. ὡς γὰρ ὃ ὕπνος ὅμοιον ἐπιλήψει, οὕτω χαὶ τὸ ἀχινητί- 
ΑἹ 

80 ζειν τὰ παιδία ὅμοιον ἐπιλήψει. χαὶ ἐπεὶ πολλὴ γίνεται ἢ ἀπὸ τῆς τροφῆς 30 

1 ῥέψει SC Soph.: ῥέψη RPa post ῥέψει add. χαὶ SCa (om. etiam Soph.) 

ἀντιστρέψαν CRP Soph. (ef. Arist.): ἀντιστρέψει S: ἀντιστρέψῃ a τὸ ἀγαγὸν CRP 

Soph.: om. Sa 2 ῥέπουσι P, e corr. R ὃ ὕπνος CRP Soph. (Arist.) 4 ἀνα- 

γωγή RP: avaywyat ὁ 5 ποτὸν CRP viv (uavdpaydoas) conicio 

6 βρωτὸν RP: βρώματα Arist. praeter L 7 νυστάξωμεν CRP ὃ ἀναγωγῆς RP 

9 δὲ χαὶ ἐχ ἃ συντηχτιχός 5 10 λέγει γίνεσθαι Sa: γίνεσϑαι «λέγει CP: γίν. δὲ 

λέγει αὶ post zézwy add. ἐνίων CRP 13 ἀεὶ μεμιγμέναι] ἀναμεμιγμέναι RP 

14 ἀπέρχονται Sa 15 συντηχτιχὸς CRP 17 ἀνενεχϑὲν RP 18. 19 τοῦτο 

-ϑερμότητος om. Ca 20 ἐν tH περὶ CRP Περὶ ζῴων γενέσεως] A 18 p. 726221 

21 σύντηξιν --- ἔλεγε om. Ca 22 tod δὲ SPa: tH δὲ CR 23 co (ef. Arist.)] 

tov Sa, prius P 26 ὅτι om. ὃ ὅμοιον CRP (Arist ): ὅμοιος S: ὁμοίως a 

27 ἐπιληπτιχὰ C 
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> { ’, 5 ~ o” DY ‘ ‘ , 

ἀναϑυμίασις ἐν τοῖς ὕπνοις διὰ τὸ χαὶ τότε μάλιστα ἐνεργεῖν τὸ ϑρεπτιχόν, 140r 
ἌΡ A ~ ΄ ΘΙ ΄ ὀλίγη δὲ ἐν τῇ εἸρηγέραθῦ; εὐλόγως ἁλίσχοντα!: ἐπιλὴ nats χαϑεύδοντες οἱ 

ἄνϑρωποι μᾶλλον ἥπερ ἐγρηγορότες. πολὺ γάρ, ὡς εἴρηται, φερόμενον τὸ 

πνεῦμα ἄνω ἐν τοῖς ὕπνοις, χαταβαῖνον πάλιν ὥσπερ εὔριπος ὀγχοῖ τὰς 
, , ΄ ΄ ΄ ΄ > ΄ -" 

5 φλέβας" ἀνάγχη γὰρ τούτου μὲν χατιόντος, ἑτέρου δὲ ἀνιόντος, διὰ τὸ ἅμα 

γίνεσϑα! τὴν μὲν ἀπάτμισιν χάτω, τὴν ὃὲ χατάπτυξιν χαὶ σύστασιν ἄνω 2% 
δὲ - { ‘ ~ Ss ~ B] ¢ ΄ ~ 5 , 

ἐξογχοῦσϑαι τὰς φλέβας ὑπὸ τῆς διπλῆς αναϑυμιάσεως, τῆς τε ἀνιούσης 
A ~ ~ ~ 

χαὶ τῆς χατιούσης. φερόμενον οὖν ἄνω xal χατιὸν χάτω τὸ πνεῦμα ὀγχοῖ 
ee ΌΞΞ yA) 95m peg me) \ >) 5 ~ 

τὰς φλέβας, ats συνϑλίβει χαὶ συστέλλει χαὶ otevol τὸ ἐν αὐταῖς mvedum 1 προ Ὁ | ‘ 
‘ ~ 3 ᾿ , ir Ga id b) ‘ ’ 

10 τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν: ταύτην γὰρ εἶπε πόρον, ἢ ἢ ἀναπνοὴ γίνεται" 
‘ , \ 3 , aX ,ὔ Ν ΄ Ἁ » 

διὰ ταύτης γὰρ ἀναπνέομεν. ταύτης GF στενωϑείσης avayxy μὴ γίνεσϑαι 

Pay elonvoyy, χαὶ ταύτης μὴ γινομένης ἀναγχαῖον ἐπιλήψεις συμβαίνειν. χαὶ 
> \ ~ Jt >) 

ς 30 ἐπεὶ τῶν παίδων τὰ ἄνω πλήρη ἐστὶ τροφῆς, ταὐτὸν ὃ fee 8 =) ἐπ cs f= 2 1 ° uv 

% sports ἀναχϑείσης, πνευματώδης δὲ χαὶ ὁ οἶνος, οὐ συμ Dei αὐτοῖς 

οἶνος. χαὶ yap ὥσπερ τοῖς σφόδρα με δ δῦ σιν ὑγρότης ava- 
φέρεται πολλή, οὕτω χαὶ τοῖς παιδίοις. 

15 

> 

Ρ. 457421 Kat τὸ ὅλον δὲ φίλυπνο: of ἀδηλόφλεβοι χαὶ νανώδεις 

χαὶ μεγαλοχέφαλοι. 

Καὶ οἱ νανώδεις, φησί, χαὶ οἵ βεγαλοχέφολοι χαὶ οἱ ἀδηλόφλεβοι 42 

90 OR εἰσιν. Ὅλ 5: λέβους δὲ λέγουσι τοὺς λεπτοτάτας ἔχοντας φλέβας 

διὰ γὰρ τὴν λεπτότητα εἰσιν ἄδηλοι. εἰσὶν οὖν, φησίν, of hae 

φίλυπνοι διὰ thy στενότητα τῶν φλεβῶν: χατελϑὸν yap τὸ πνεῦμα ἀπὸ 

τῆς χεφαλῆς χαὶ πληρῶσαν αὐτὰς οὐ δύναται ῥᾳδίως διαπνεῦσαι χαὶ δια- 45 
- > ~ , x > 

σχεδασϑῆναι διὰ τὴν στενότητα τῶν πόρων" τὸ γὰρ μιχρὸν τάχιον πλη- 

25 ροῦται. χαὶ διὰ τοῦτο ψυχρῶν γινομένων διὰ τὴν πλήρωσιν (χαὶ γὰρ χαὶ 
\ 

οἰλίαι πληρωϑεῖσαι ψυχραί eu ἀνάγχη χρονίζειν ἐν αὐταῖς τὸ πνεῦμα 

3 As ἄλ) v 

ἐξ ΠΕΣ γίνεται χαὶ ὃ ὕπνος χρονιώτερος. ἄλλως τε εἴπομεν ὅτι, 
pk > Ἁ aN ~ - 

GEO ie OlZ OF τῶν 50 

αἱ x 

δεῖται yap ϑερμύτητος, ὥστε διαρρεῦσαι χαὶ yaar ee yooviCovtos ει ἷ LO S00 ΠΣ, ἰὼ Ops AS. 59) 1“) 722 SOUVLOS 

X 

7 ὥ σπερ τὰ ὕδατα διὰ τῶν στενῶν σωλήνων βραδέως ἐ 

80 εὐρέων τάχιον, οὕτω χαὶ τὸ πνεῦμα σωματῶδες ὃν βράδιον ἐξελεύσεται διὰ 
υ 

\ 

~ Γι la ec 

τῶν στενῶν πόρων. ol μὲν οὖν ἀδηλόφλεβοι διὰ τοῦτό me οἴλυπνοι, οἵ 

Σ γανώδεις χαὶ of μεγαλοχέφαλοι διὰ τὸ πολλὴν ἀνάγεσθαι ἄνω τὴν ἀνα- 

3 μᾶλλον ἃ: om. ceteri 0 μὲν om. CRP ἀπάτμησιν R (Soph. AC): ἀπότ- 

prow C 10 4 cum Arist. SU ( δι᾿ ὃν EY, δι᾽ οὗ L, om. M) 11 δὲ] yap Ca 

13 ἐπεὶ} ἐπὶ P, e corr. R ἔστι πλήρη CRP 14 ἀναδοϑείσης CRP Soph. 

πνευματῶδες © (Arist. praeter L) δὲ post συμφέρει add. RP (om. etiam Soph.) 

15. 16 πολλὴ ἀναφέρεται CRP 17 6 om. RP ἀδηλόφλεβοι xat νανώδεις a 

(Arist.): νανώδεις χαὶ a6. ceteri 17 et 18 articulum ante vav. et wey. om. cum LSU 

19 primum χαὶ--- μεγαλοχέφαλοι in mg. ΡΞ 20 φλέβας ἔχοντας CRP 23 οὐ δύναται] 

ἀδύνατον RP 24 post πόρων add. πληρωϑεισῶν γὰρ τῶν φλεβῶν ῥαδίως διὰ τὴν 

στενότητα τῶν πόρων CRP 25 primum zat om. ἃ 25. 26 yap at CRP Soph. 

27 ὥστε] εἰς to CRP Soph. 28 zai om. a (babet etiam Soph.) 28 εἴπομεν 

ὅτι] δὲ CRP: om, 800}. 29 τὸ ὕδωρ CRP 
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x σ , \ . ~ Nm, τ πο 5 Qawa Nee is 

ϑυμίασιν: τὰ yap μεγάλα πολλῆς δεῖται τροφῆς, ἵνα πληρωθῇ χαὶ Yopta- 

SPX ὥστε πολλῆς γινομένης ἄνω ἕπεται τὸ χαὶ χάτω πολλὴν γίνεσϑαι 
\ 3 \ 

τὴν παλίρροιαν: τὸ δὲ πολὺ ἀπὸ τῆς αὐτῆς uat ἴσης ϑερμότητος βραδέως 

πέττεται χαὶ χρατεῖται. | 
VA Ὧι \ oO aX \ \ ΄ \ +- \ \ ~ ΩΝ 

5 ὰ δὲ λοιπὰ σαφῆ. ὅτι δὲ σχληρὰ χαὶ οἱονεὶ ξηρὰ τὰ τῶν μελαγ- 140¥ | 
χολιχῶν σώματα, ὃὄῆλον. οὐ γὰρ τρέφονται χαλῶς διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 

πέττειν" ἐμποδίζει γὰρ τὴν πέψιν % τοῦ σώματος ψυχρότης, χαὶ ἔοιχε τὰ 
τῶν μελαγχολιχῶν σώματα ξύλοις ἐν ἀνίχμῳ γώρᾳ οὖσιν. ὅτι δ᾽ ἢ χολὴ 
περίττωμά ἐστιν, εἴρηται πολλάχις. τὸ - ὅπου ἂν ὑπάρχῃ δυνάμει 

10 τὸ τοιοῦτον περίττωμα ἴσον ἐστὶ τῷ “ὅπου ἂν ἢ δύναμις τοῦ τοιούτου ὅ 

περιττώματος ΞΟ σης οὐδὲν γὰρ χωλύει ἐν ἥπατι φέρε εἰπεῖν αὐτὴν 
" 

οὖσαν, τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ χεφαλῇ φϑανειν χαὶ γὰρ χαὶ τοῦ πυρὸς δύ 

ἐνταῦϑα χειμένου, ἢ ϑερμύτης αὐτοῦ Oe: τινὸς διήχει" χαὶ τοῦ ea 

ἐνταῦϑα χειμένου, ἣ πιχρύότης αὐτοῦ ἐν αἰσϑήσει γίνεται χαὶ τοῖς πόρρω. 

15 ὥστε ΠΡ ΠΣ τὴν ὅτι ὃ ὕπνος σύνοδός τίς ἐστι χαὶ παλίρροια τοῦ ϑερ- 

μοῦ εἴσω, τουτέστιν ἐντὸς τῆς χαρδίας" εἰς γὰρ τὰς χοιλίας αὐτῆς τὸ τοιοῦτον 

ὑποστρέφει, διότι χαὶ ἐξ αὐτῶν ἄνεισιν: ἐπεὶ OF ἀναγινώσχοντες χαὶ 10 

νοοῦντες πολλάχις νυστάζομεν, τὴν αἰτίαν τούτου συντόμως (δι᾿ ὃ χαὶ 
3 ~ > 5 ’ Δ »: i — 2 \ ἀσαφῶς) ἐπήγαγεν εἰπών" δι᾿ ὃ πολλὴ χίνησις TOD νοοῦντος. ἐν γὰρ 

20 χινήσει χαὶ πολλῇ φροντίδι eo τῆς διανοίας ἐν TH ἀναγνώσει χαὶ διὰ 

τοῦτο ἀπεπτούσης τῆς τροφῆς, ἀνάγχη παχεῖαν εἶναι τὴν χατιοῦσαν ἀτμίδα" 

yivetat γὰρ χαὶ ἐν ταῖς ἀναγνώσεσιν ἀπάτμισίς τις, παχεῖα δέ- ἥτις περὶ 

~ 

/ ~ / ~ , 

τὴν χαρδίαν πίπτουσα, νυστάζειν ἡμῖν συμβαίνει. χαὶ τοῦτο μὲν μεταξὺ 

παρέρριπται, τὸ O& τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτον: ὥστε φανερὸν Ex τῶν τ 
5 ΄ σ ΄ ΄ ees > ~ C ~ » \ 

25 εἰρημένων, ὅτι ὃ ὕπνος σύνοδός τίς ἐστι τοῦ ὕερμοῦ εἴσω χαὶ 

ἀντιπερίστασις φυσιχὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. 

“Ὅταν yap τὸ ϑερμὸν ῥεύσῃ χάτω, δηλονότι ἄνω ἐχλείπει. ἐχλείποντος 
΄ 

ἀνάγχη ψύχεσϑαι τὰ ἄνω. τούτων ὃὲ ψυχομένων ἀνάγχη συμπίπτειν 20 o7 

- @ Ce v2 ΄ ΄ \ , N ΟΝ ΄ Ce ae v - 

80 τὰ βλέφαρα" τὸ γὰρ συνέχον πάντα τὰ μέρη τὸ ϑερμόν ἐστιν. ἔχομεν οὖν 
\ s , ΄ ΄ ~ 5 ~ oOo " 5 

διὰ τούτου χαὶ τίνος χάριν μύουσι τὰ ζῷα ἐν τοῖς ὕπνοις. εἰσὶ δὲ ἐν τὸ = \ 
\ γ΄ > ‘ ν» \ e ‘ 3] 3 

ὕπνοις τὰ περὶ τοὺς πόδας ual τὰ εἴσω ϑερμὰ διὰ τὴν εἰς τὸ ἐντὸς xa or " 

εἰς τὸ χάτω τεῦ ϑερμοῦ σύρρευσιν. 

1 τῆς τροφῆς CRP 2 χαὶ τὸ 5 3 ἀπὸ] οὐ C 6 χαλῶς τρέφονται CRP 

9 ἐν πολλάχις] ν. Bonitz, Ind. p, 852415 ὑπάρχει C 11 οὐδὲν] οὐδὲ RP 

19 195: τ oe χείμενον CRP 13 μέχρι RP 13. 14 τὸ ἀψίνϑιον ἐ. κείμενον 

CRP 4 ψυχρότης RP 19 ἡ χίνησις a (Arist. LSU) ὑπνοῦντος Arist. 

praeter L 21 ταχεῖαν S 22 ἀπάτμησις CR ταχεῖα RP! 24 ἐστὶν 

post τοιοῦτον add. RP 25 ἐστὶ post ὕπνος Arist. 25. 26 xata ἀντιπερίστασιν 

φυσιχὴν a 27 χαὶ καταψύχεται a 28 ῥεύσῃ] βαρήση P, 6 corr. R 
29 καταπίπτει Arist. EMY 90 post οὖν add, zat P 
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p.457b6 Καίτοι τις ἀπορήσειεν ἄν, ὅτι μετὰ σῖτον ἰσχυρότατος 140% 
ὁ ὕπνος γίνεται. 

4 σ > s\ ~( » 3 la Ἃ vr , / νι = To ὅτι ἀντὶ τοῦ ᾿ διὰ ti εἴληπται. ἀπορήσειεν ἄν οὖν, φησί, τίς, διὰ 27 

τί ὁ ὕπνος μετὰ σῖτον ἰσχυρότατος γίνεται. ἔστι ὃὲ ἢ ἀπορία τοιαύτη" 
5 Ὁ" ΄ re \ \ wy \ , > \ ΄ ‘ ΄ \ 

5 ἐπειδὴ 6 οἶνος ϑερμὸς χαὶ ἄλλα πολλὰ βρωτά, διὰ τί μετὰ πότον χαὶ 

βρῶσιν μάλιστα ὁ ὕπνος γίνεται, χαὶ οὐ πρὸ τῆς βρώσεως χαὶ πόσεως. 
~ isd , Vv ~ ar Vv 

τοῦ γὰρ ὕπνου χαταψύξεως ὄντος, τοῦ Ge οἴνου ϑερμοῦ, οὐχ ἔδει μετὰ 80 
΄ ἊΣ προς o 5 \ By ! ες amin » + C ΄ πότον γίνεσθαι ὕπνον" οὐ γὰρ εἰχὸς τῆς χαταψύξεως τὰ αἴτια εἶναι ϑερμά. 

λύει δὲ τὴν ἀπορίαν τρισὶν ἐνδόξοις ἐπιχειρήμασιν, χαὶ τέλος τίϑησι τὴν 

10 ἀληϑεστάτην. 

». 457010 Πότερον οὖν τοῦτο συμβαίνει. ὅτι. ὥσπερ FH χοηιλία ] teak ὃ Ι 
‘ Ν 

3 
εν { “ἘΦ: 

χενὴ μὲν οὖσα ϑερμή ἐσ a — — . 

Y ὦ ~ τὶ ἘΣ > x δ . 

Τοῦτο τὸ πρῶτον τῶν ἐπιχε τι τον ἣν δ᾽ ἂν χαταλληλοτέρα ἣ 

λέξις, εἰ ἀντὶ τοῦ πότερον τὸ 7 εἶχεν, ἵνα ἣν οὕτως: ἣ τοῦτο συμ- 
σ ig / \ vr 4 5 ig ar 5 

15 βαίνει, ὅτι, ὥσπερ ἣ χοιλία xevy οὖσα Poe ἐστιν, ἣ δὲ πλή- 

ρωσις χαταψύχει διὰ τὴν χίνησιν" ἐπιπνίγει γὰρ χαὶ gpenue Gt τὸ Depuoy 36 

ἢ τῶν βρωμάτων πλήρωσις. ὥσπερ yap ual τὸ πῦρ διὰ τὸ τῶν ξύλων 
PAG - \ cus ~ ~ , i 5) ᾿ ΣΟ ~ 

TAT Vos, οὕτω χαὶ OL Ev τῇ χεφαλή nope χαταψύχονται διὰ τὸ TAT Vos τῆς 

ἀναφερομένης ἀναϑυμιάσεως. τούτων GE τῶν τόπων χαὶ τῶν πόρων ψυχϑέν- 

90 τῶν συνίσταται ἢ ἀναϑυυίασις χαὶ χάτω ῥεῖ. 7 οὖν διὰ τοῦτο γίνεται ὃ ὕπνος 1 ᾿ t ! 

, a ~ 

p. 457514 HH ὥσπερ tots προσχεομένοις τὸ ϑερμὸν ἐξαίφι 40 Day 

φρίχη γίνεται. 
— 

\ ~ ‘ ~ , 3S Ἁ δ >) - . 

Tod yap ϑερμοῦ προσχεομένου τὸ ἐχτὸς ψυχρὸν ἀντιπεριϊστάμενον 49 
a \ b) » Re >= pass v ΄ . ~~ i ΄ Sey 

ev xat αδροιζόμενον TY φυζῃ εἴσω, op ἴχη γίνεται, χάαχξι ἀνιόντος ET τ or (ἢ -ω cay 

\ ~ » 

τὴν χεφαλὴν tod ϑερμοῦ αϑροιζόμενον τὸ ano tod ἐγχεφάλου διαδιδόμενον 

εἰς τοὺς τόπους ἐχείνους Ψυχρὸν εἰς ἕν χαὶ ἰσχυρότατον γινόμενον διὰ τὴν 

εἰς ἕν ἀὕροισιν χαταψύχει χαὶ τὸ χατὰ φύσιν ἐχεῖσε ὃν ὑγρὸν ϑερμὸν 

ποιεῖ ἐξαδυνατεῖν χαὶ συνίστασθαι χαὶ ὑποχωρεῖν χάτω. ἢ οὖν διὰ ταῦτα 
80 γίνεται ὁ ὕπνος μετὰ πότον, 7 ὥσπερ τὸ πῦρ ἐπιτιϑεμένων τῶν ξύλων 

σβέννυται, οὕτω πολλῆς ἐυπιπτούσης τροφῆς χαταψύχεται χαὶ οἷον σβέν᾽- 

1 σῖτον] τὰ σιτία a (Arist. MY) τ Le οὐρὰ Sa (Arist.): 6 ἰσχ. ἐγγίν. 

ὕπνος. CRP ὃ οὖν om. CP 4 σῖτον] δεῖπνον CRP 5 βρωτὰ πολλὰ CRP 

6 ὁ ὕπνος μάλιστα CRP 12 μὲν] μὴ ἃ (Arist. 9) 18 Τοῦτο---ϑερμιή ἐστιν (15) om. Sa 

(legisse vid. Soph.) 15 ὅτι seripsi: ὅταν libri 10 αὐτὴν ante χαταψύχη add. a 

(Arist. EY) 17 yap et διὰ a: om. ceteri Soph. 19 δὲ] γὰρ a πόρων zai τῶν 

τόπων CRP (cf. Arist.) 24 προχεομένου C ἀντιπεριστάμενον C 25 εἴσω a 

Soph.: ἔσω CRP: ἔσωϑεν 8 γίνεται φρίχη CRP 21 τοὺς om. R 28 ov] 

ἀναχϑὲν Soph. ὑγρὸν καὶ ϑερμὸν Soph. ὑγρὸν fort, del, 
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‘ Qe , oa Ξ >) 

νγυται τὸ ὕΞξρμον, EWS ἂν 
- 5 / \ 

TOD αἀναγομξενοῦ AXAL 

υνηχέτι TB ee ἄνω εἶναι 

απωϑεῖ, τουτέστι παλιν χάτω 
Bin hates 

ot avpwrot, 
, [ἢ ‘4 ΄ 

πὸς χαταχλιϑεὶς ὑπνώκστε' 
. Ἁ ~ ΄ A \ 

λοιπὰ ζῷα ὃτε μὲν 
~ , ‘ {~~ 

λέγε: τὴν παντελῆ 

χἂν ὀνειρώττῃ. 

᾿Αλλὰ χυρίως 

he ota ἐν τῇ deter 
yy e s ΄ \ 

ἐστιν ὁ τόπος ὃ περὶ 
Plies ας a fe 2 = 
SO GU euMy Vey τα 

λέγει, 
Ὁ 

ῷ3 
‘A 

{4p ληπται. 

ἀλλὰ χαὶ ὅτι οἵ 

φλεγμάτων, μαρτυροῦσι 

φλέγμα, εἶτα atua xat πάλιν 
\ ome, ΄ 

Περὶ ζῴων μορίων. 

αὑέστατον. 

μὰ 

0 o A αι p. 458210 ᾿Εγείρ 

Τουτέστι ἢ cvurthy 
yap οὖσα ἣ ϑερμὴ χαὶ ὑγρὰ at : ; Nise 

εἰς τὴν χαρδίαν Ψυχϑεῖσα 
ett | 

συνῶσαν 
5 
en 
~~ 

, 

αὐτὴν Ψυχρὸόν. 
΄ av \ > > 

χοιλίας δέγεσϑαι τὸ αἴμα ex 
~ ΄ ΄ » 5 

χρῆται γάρ, ὡς εἴρηται, αὐτα 

1 

5.6 ot μὲν 

CRP 

9 ὀνειρώττει RP 

(A rist. L) 

6 0m. a 

8 ὅτε CRP 

10 οὐ μὴν 

Arist. 

om. 

o—éyx. OM. 

χαταπ 

παλιν χατι 

q 

᾿ ‘ 
ὑποσπωμένου χαὶ 

ἘΠ ἢ 

διὰ 

σταυξενα 
κὲ “) 

ἀναισθησίαν, 

\ Vv 

TO αἴτιος, 

τὸν ἐγχέφαλον᾽. 

ᾧ σώματι YY 

πάντως δῆλα τοῖς ὁπωσοῦν GuVvO 

γίνονται 
~> 5 ~ 

παῖδες ἰατρῶν. 
/ \ > 

φϑείρεται τὸ αἶμα 
, 

χαταψύχεται 
i \e 

/ σ ΄ ig , 

é, ὅταν χρατήσῃ ἢ συνεωσμένη ϑερμότης. 

~ ~ 5 

εἴσα χαὶ συνωσϑεῖσα ἐχ πολλο 

4 

ἘΌΝ 

τῶν ὃ 

3.4 ἀνταπωϑεῖ SRP (Arist.): 

ἄνϑδρωποι κείμενοι ὑπνώττουσι CRP (Soph.) 

EMY 

NATURALIA [Arist. p., 4576 14—4582 10] 

διὰ Ale 
oe 
OTay 

΄’ σ 

TEC τροφή. γῶν ὕπνος 
΄ (aye =: --» 

τὸν σωματώδοηυς" ατῶδες 
,~C 

eR 
a A Ἁ 

οια τα 

) 

os ἣ διὰ ψυχρώτητα, πάλιν ἀντ- 
- [4 

πίπτο 

ἀλλ 

τὸ μόνον τὸν ἄνθρωπον εἶναι ὀρϑόν, 

“ Lal ao 

εἰ Gt ὃ χαὶ υσιν εἰς ὕπνον βαδί 
, Coe ΤΣ, πε τὼ με -““ id xX IFC 

χάτω ῥέοντος τοῦ ϑερμοῦ. ὁ μὲν ἄνϑρω- 
ν Ἂχ 

τὸ (aie 

χείμενα U ἔχνοιαν ὃξ πάλιν 
o " , ΄ 

ὅταν οὔτε χυρίως αἰσϑάνηται οὔτε 

ao? τ ὦ τς 

ἵν ἢ ἀλλὰ χυρίως 18 

ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ λέ 
= U e a. 

χροτατος οοξ 

20 
5 

ἀπὸ τῶν χατιόντων AT 
σ ax 

OTt OF 
ae 5 - 

ξειρηταὶ ἐν τοις 

μὲν οὖν ῥαδίως διὰ τὴν τῶν φλεβῶν 
, \ ΄ 5. , \ \ s 4 \ 9) D5 7 

τότητα᾽ χαὶ στενότητα" ὀλιγύϑερμα γὰρ διὰ τὴν στενότητα, τὸ δ΄ ὀλίγον 

25 

~ 

v 
. 

εἰς ὀλίγον: πολλὴ 
\ 

τινα 
/, 

ἀναϑυμίασις ets ὀλίγον τόπον συνάγεται 

γάρ. ὅταν οὖν αὕτη χρατήσῃ ca πέψῃ τὸ 
Ἁ 

ας 
\ Ὁ» , 

ta ζῷα. τῆς χαρδίας 

ἀορτ 
Ν 

απ 

δύο φλεβῶν, τῆς μεγάλης χαὶ τῆς TiS 
> 

ἴς διαχόνοις. χομίζουσι γὰρ εἰς αὐτὴν ἰ f 

χαταπωϑεῖ Pa 5 of Ca: om. SRP 

6 χαταχλινϑεὶς a πάλιν 

prius οὔτε CRP: οὐδὲ ἃ: δὲ οὐ 5 αἰσϑάνεται CRP 

ἀλλὰ ἃ κύριος Arist. EL ye] te S: om. a 

11 prius αἴτιος S: αἴτιον ceteri 18 ἐστὶ 

om. Sa Ψυχρότατον Arist. EYL 14 πάντως om. CRP ὁρᾶν CRP 15 alt. ἀπὸ] 

éx CRP 17 τὸ aiua φϑείρεται εἰς φλέγμα CRP ἐν τοῖς] ἐν τῇ CRP 18 Περὶ ζῴων 

ἐπ B τ: τ 19 στενότητα χαὶ λεπτότητα CRP, sed v. Arist. 20 ἀπαϑέστατον C 

21 πει 

S: συνωϑεῖσα a: συνωϑισϑεῖσα CRP 

exper ὑγρὸν RP 
299 5,55 

φῦ καὶ post ὅταν add. a (Ar 

26 τῶν 

4 

22 τουτέστι Sa: ἤτοι CRP συνωσϑεῖσα 

ἐκ om. CRP πολλὴ --- ὀλίγον (23) om. S 

φλεβῶν τῶν δύο τῆς τε μεγάλης CRP 7 εἴρηται] 

151.) 

» 
il 

διαχόνοις αὐταῖς CRP 
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τοῦ ἥπατος ἀχατέργαστον αἷμα χαὶ οὐὸξ χυρίως αἷμα" ἐν 4 πέττεταί τε 
΄ > 

χαὶ χυρίως αἴμα γίνεται. 
Ὕ - “Ν᾿ ᾿ “»- > ‘ ~ “ 7» - "» - 

Lacy δὲ τὰ ἑξῆς. ἐν OF τῇ λέξει τῇ οὐ γὰρ ἐνδέχεται ζῷον 45 
3 Ἁ Q ΄ ἊΝ yee 3 eon » 4 Ἁ Ἁ 5 , ΄ 

ειναι μη συυβραινοντῶν τῶν α TEPpYALOUSYWY αὐτὸ TO λεγόμενον 
ι: 

+ x ΄ - > 

vat μὴ γινομένων τῶν ἀπεργαζομένων χαὶ σι 

͵ 

Δ χτη)9 δ wen ΑΝ τ ee aay ἐστιν᾽ οὐ γὰρ EVOSYETAL Qwov ε 
= , , ‘4 \ ‘ ’ ~ , 

συντηρούντων αὐτό. φϑείρεται γὰρ μὴ συμβαινόντων τῶν, ὅσα mecvxe 

~ 

ty γι ἢ a ΩΝ ~ > es as > ai fe 
διασῳζειν αὐτό. cy OF τῶν OLZOWLOVTwMY αὐτὸ ἔστι “AL %, τρηφὴ" ὥστε 

| 
, , 5 ΄ >! ΄ , Lad 

ταύτης γινομένης ἀνάγχη γίνεσθαι ἀναϑυμίασιν xat ταύτης γινομένης ὕπνον. 

1 αἷμα Sa: ἔτι dv CRP 3 οὐ] οὐδὲ RP 4 συμβαινόντων] γινομένων P 

ἀπεργαξζομένων---τῶν (6) om. S 6 τῶν a: om. CRP 7 ἐστιν ἡ CRP 

8 γενομένης CRP ἀναϑυμίασιν γίνεσϑαι CRP σχόλια εἰς τὸ περὶ ὕπνου καὶ 

ἐγρηγόρσεως ἀριστοτέλους add. ἃ 
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\ X ~ Ἁ >] , \ 3 , 

Μετὰ τὸ [Περὶ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως προτίθεται περὶ ἐνυπνίων 
%y ~ ~ Ἁ \ Vial yf id \ >] ~ ~ 

ζητῆσαι" τῷ γὰρ περὶ ὕπνου λόγῳ ὁ περὶ ἐνυπνίων ἀχολουϑεῖ. πρῶτον 
xe ee 22 mile - ee ena oae mri =~ = pilin > ‘ >. a7 

ODY CATEL, ἔν τιν! WOOL τῆς ψυχῆς γίνεται TO ἐνύπνιον. ETEL GE OUD 

Κα πεν πῶς ἀξ ey Oe PRT IG cody Ap om DAL Ay ery emia 5 WOPLa τῆς Ψυχῆς ἔστιν οἷς γνωριζει, νοὺς δηλονότι χαὶ αἴσϑησ ις, ζητεῖ, 10 
΄ - Ε, - ΄ Ξ LN \ ΤΣ x ~ > 

ποότξρον TOU YOTTLAOU TAVOS εστι TO EVUTVLOY, Ἢ TOV αἰσϑητιχοῦ. 

\ ᾿ ΄ - - » , 

EWS TO δρᾶν χαὶ ἀχοῆς τὸ ἀχούειν-χαὶ 

ὅλως δ᾽ αἰσϑήσεως τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 

"Or X Cag 8 fo Pan \ <P nie ἋΣ — ee vide [ee os ‘ ules, 5 ~ ΄σ ΄ὔ 5» 

τι μὲν ἢ χρῆσις χαὶ ἢ ἐνέργεια τῆς τ χαὶ τῆς Bee ὁρασίς ἔστι 16 

10 χαὶ αἹ x 
Vv a ao 

vats, ἴσυεν. Getxvuct GF διὰ τούτων, ὅτι οὔτε τς: waz ἐνέργειαν αἰσϑή- 
; Lins ΕΣ 

σεώς ἐστι πᾶάϑος τὰ SIU οὔτε TOD διανοητιχοῦ μέρους. ἀλλὰ πρὸ τῆς τῶν 
- , ΓΞ > ~ > ~ 

χατὰ μέρος 6 σαφ HVE (as ς GE ἡμᾶς συντόμως είπειν, τινα εἰσ ὶ χαὶ πως γίνονται τα 

\ oe ld ~ > ΩΣ Ρ)-|λ ἜΘΟΣ = — aoe 3 ~ ¢ 5 ΄ , 

ἐνύπνια. τῶν ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ὑπολειμμάτων (Ael- 
Yr aN Ἔν 5 Ξ σε ταν > Leiner > pees , ε aie 

TETAL YAO ELOWAG ATO τῶν αἰσθη τῶν EY τοῖς αἰσϑη Pilger) ως προϊὼν 20 

Ζ ΤΥ πὶ . ΄ ἊΝ ~ ΄ ee , \ x ΄ \ 
la Autos ὀξίξει), TOUTWY GT τῶν UTOASLUYATWY TH ἕν σῳζετα! χαϑαρά, τοι 

\ 
‘ 

\ . “Ὁ ΓΞ 3 hae = py \ 2 ΄ id ΄ 

BS συγχεῖται διὰ πληῦος ἀναθυμιάσεως, τὰ GE χαὶ ἐπιχρύπτεται ὑφ᾽ sod ὼ i 

‘ ἣν 5 >) 2 QZ re ~ Ca Ss os , 

τὰ οὖν μὴ τελείως ἐπισχοτηϑέντα τῶν ὑπολειμμάτων, συγχατελϑόντα εἰς 
- ΄ » ΄ ‘ ~ ~ > ~ 

τὴν χαρδίαν τῇ χατιούσῃ ἀναϑυμιάσει χαὶ προσπίπτοντα τῇ αἰσϑ ητιχῇ ἀρχή 
\ or . , ~ ? 5 Υ͂ - ‘ 

χατὰ τοὺς ὕπνους, παραπλησίως τῇ “at ἐνέργειαν αἰσϑήσει χινοῦντα αὐτὴν 
7 ἊΨ Sey, ~ \ > τ ΟῚ ΧΩ εἴ xi ~ = 

90 ποιξῖ τὰ ἐνύπνια. ταῦτα μὲν οὖν προλελέχϑω, δείχνυσι δὲ Bee OTL οὐχ 25 
5 ~ a ra Ss wd a 5 [Ὁ J, = Ἁ 2 / - 7¢ ze at ~ 

εἰσι τῆς κατ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως τὰ ἐνύπνια πάϑη. πρό ὕτερον G& μᾶς 
A ΄ ~ , id , ἢ 5 o 5 ων 2 4 

ὑπομιμνήσχει, τί τὸ δρᾶν χαὶ τί τὸ ἀχούειν λέγων" ef δὴ ὄψεως ἐνέργεια 
‘ ‘ 

1 titulum praebet a: om. CRP: περὶ ἐνυπνίων in mg. S 2—6 solus a habet (om. 

ceteri); Aaa in a Arist. verba p. 458a33—458b3 7.3 εἰ δὴ --- αἰσϑάνεσϑαι 

hic habet a: v. 10 post ἴσμεν ceteri 7 δὴ] δὲ Arist. EMY τὸ ὁρᾶν] ὅρασις 

Arist. 3 6°] δι᾽ S: om. Arist. EY 9 pév a: δὲ ceteri 10 δὲ a: om. 

ceteri 10. 11 ἐστι πάϑος αἰσϑήσεως RP 11 τῶν om. a 12 ἐστὶ Ca 

Ἐς ἀπὸ---οΟἰσϑητηρίοις om. RP 15 δείξει) p. 459426 ss, 17 μὲν ante οὖν add, P 

τελέως CRP. 21. 22 ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς CRP 
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~ ~ / σ ΄ 

τὸ ὁρᾶν καὶ ἀχοῆς τὸ ἀχούξιν χαὶ ὅλως δὲ αἰσϑήσεως τὸ αἰσϑάνεσϑαι, 141" 

ἐστὶ τά te χοινὰ τῶν αἰσϑήσξεων. τουτέστι σχῆμα χαὶ μέγεϑος, 
~ v ΝΑ ’ 

χαὶ τὰ ἴδια, χρῶμα δηλονότι χαὶ ψύφης (stoytar δὲ ἐν 
5 laud , ΄ A) Ὑν μν ΄ 

ἀχριβέστερον, τίνα τὰ χοινὰ αἰσϑητὰ χαὶ τίνα τὰ ἴδια), εἰ οὖν ταῦτα εἰσι 

@- 5 τὰ χοινὰ χαὶ τὰ ἴδια αἰσϑητά, μύοντες δὲ χαὶ χοιμώμενοι ἀδυνατοῦμεν ἐνερ- 80 
- \ ~ 5) Ἃ Vv. πε τῇ Se). Sr isey dee > a7 

yet περ! ταῦτας OVX Av Ely TA EVUTVLA πάϑης τ ἧς XAT ξνερίξιαν αἰσῦη- 

SAA ΞΕ A aver Late elm me ori Vale A re loth ΠΡΟ 2 SA 
Gews, ειπερ ξνερ je gad) τὴ ν εστιν ἐν TWD TPOG IAAAELY τοῖς GALOr 4 LOLS.) (CV OS 

? ~ or 4 Co , Sa 7 pat τι pe Ἁ J , x 

τοῖς ὕπνοις χαὶ ὅλως υὐουσιν ἀδυνατῶν ἐστιν ἐνεργεῖν περὶ αὐτά. ἔστι ὃ 

or 

5 ~ ΄ ’ > ~ ‘ ΄ 

συλλογισμὸς τοιοῦτος ὁ ἐνυπνιαζόμενος οὐχ ἐνεργεῖ περὶ τὰ αἰσϑητά" 
» \ \ > 

2 ~ 2 ar _—_ ~ - 7. “ Δ - Pr nk = - ? 

10 ὃ αἰσϑανόμενος ἐνεργεῖ περὶ τὰ αἰσϑητά" ὃ ἐνυπνιαζόμενος ἄρα οὐχ αἰσϑανε- 
, “ wv , Vv 

ται χυρίως" οὐδ’ ἄρα τὰ ἐνύπνιά εἰσιν αἴσϑησις. ἢ μὲν οὖν διάνοια αὔτη, 
> ay ~ Sm ~ "ΠΝ - a. ΄ ΄ \ an μ 

ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἀδυνατεῖ δὲ πάντα μύοντα καὶ χαϑεύδοντα 3 

ὃ 
~ \ ΄ ΄ ‘ ~ v4 ~ ~ 5 

ρᾶν τὸ πάντα περὶ τῶν ζῴων εἴρηται: πᾶν γὰρ ζῷον ἀδυνατεῖ μύον δρᾶν. 

458010 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τῇ δόξῃ. Ρ τὶ | fl} 

39% ~ AY ~ 

15 Δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ τῇ δόξῃ τὰ ἐνύπνια αἰσϑανόμεϑα. ee οὐδὲ τῆς 

δόξης εἰσὶ πάϑη. τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ “οὐδὲ τῆς διανοίας᾽ - τὰ γὰρ ὃ 
διανούμενα δοξάζει. ἐπεὶ γὰρ ἐν τοῖς ὕπνοις οὐ μόνον φαμὲν χαὶ συγχατα- 

ιϑέμεϑα. ὅτι τὸ προσιὸν Gopi: ἐστιν (τὸ δὲ συγχατατίϑεσθϑαι δόξης 
στίν: ἢ γὰρ δόξα οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ ὑπόληψις περὶ τὰ ευδεχόμευσ χαὶ 

ς Oo a 20 ἄλλως ἔχειν), οὐ μόνον οὖν φαμεν ὅτι τὸ προσιὸν oor ἐστιν. ἢ ἵππος 45 
2 ν ied , 5 A 5 e ~ ~ 

ἢ ὅλως οὐσία, ἀλλὰ χαὶ ὅτι ἜΝ ἢ καλὸν τὸ προσιόν (ὁρῶν γὰρ ἐν τοῖς 
ἀξ τι a = 5 la \ σ , 5 4 \ = 

ὕπνοις Σωχράτην ob μόνον φηυὶ ὅτι Σωχράτης ἐστίν, ἀλλὰ χαὶ ὅτι προ- 
΄ σ > γάστωρ χαὶ ὅτι λευχὸς 7 xahds), εἰ δὲ τὸ on Loy ἢ χαλὸν ἢ δόξα ἄνευ 

αἰσϑήσεως οὐχ ὑπολαμβάνει, ἷ ὃὲ αἴσϑησις ἐν τοῖς ὕπνοις οὐχ ἐνεργεῖ, οὐχ 
wae \ x ν ba Ss! ~ ΄“ 

ἂν εἴη οὐδὲ τῆς δόξης tO ἐνύπνιον πάϑος. τῷ σι 

~ 

p.458b15 "Ετι παρὰ τὸ ἐνύπνιον ἐννοοῦμεν ἄλλο τι χαϑάπερ ἐν 
~ 2 τῷ ἐγρηγορέναι αἰσϑανόμενοί τι. | 

Καὶ ταῦτα τὸ μὴ εἶναι τὰ ἐνύπνια τῆς δόξης χατασχευάζει. εἰ γὰρ 142 
δοξάζοντες ἀεὶ ἐννοοῦμεν ὅτι δοξάζομεν, ἐν ὃὲ τοῖς ὕπνοις οὐχ ἀεί, δηλονότι 

: ἢ ΡΥ ΧΩ M4 

30 οὐχ ἔστι ta ἐνύπνια τῆς δόξης. ἔτι, φηῦ 
, 

r, ual τοῦτο δεῖ ἡυᾶς εἰδέναι, 

ὅτι τ Pa τὸ ἐνύπνιον ἐννοοῦμεν ἄλλο τι. ἰδὼν γάρ τις ἐν ὕπνῳ Σωχράτην 
Ἃ ἈΝ > = = aay > 7 — ? 7 - 

ἐννοεῖ, ὅτι ἐν ὕπνῳ τοῦτον δρᾷ, ὥσπερ χἀγὼ ἰδὼν ὅτι εὗρον βιβλίον, ὅπερ ὅ 

2 textum LSU sequitur τά te a: om. ceteri 2. 3 σχῆμα-- δηλονότι καὶ a: εἰσὶ δὲ χοινὰ 

τῶν αἰσϑήσεων σχῆμα καὶ μέγεϑος ἣ τὰ ἴδια, τουτέστιν ἴδια δὲ χρῶμα (καὶ add. S) SCRP 

3 τοῖς] τῇ RP 6 πάϑη CRP εἴπερ ἡ ἐνέργεια αὕτη e corr. R? 12 τὰ post 

πάντα add. a 18 6 ἄνϑρωπος Ca τὸ δὲ -- ἀνϑρωπός ἐστιν (20) Sa: om. CRP 

21 ὁρῶντες PR? 22 φαμὲν CRP 23 εἰ δὲ CRP: εἴ γε τὰ πρῶτα Sa 

26 τι ἄλλο a (Arist. LSU) 27 τι Sa: ἔτι CRP 30 post ἔτι add. δέ a 

31 ἐν ὕπνω τις CRP Soph. 32 τοῦτο P: anceps R: variant Soph. libri 

ὅπερ) ὃ RP Soph. 
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΄ [4 o ~ ~ ΄ ~ 

πάλαι ἐπόϑουν, ἐνενόουν ὅτι τοῦτο τὸ δοχεῖν μοι εὑρεῖν βΙΠλ τον ἐν ὀνείρῳ 112: 
- ¢ ~ ~ , 5 / 5: ~ wes δ ~ 

τοῦτο ὁρῶ. δρᾷ γάρ τις ἐνύπνιον χαὶ ἐννοεῖ ἄλλο τι, τουτέστιν ὅτι τοῦτο, ὅπερ 
΄ ~ Ὕ ΄ ~ bia | \ ¢ 3 A c ΄ 

ὁρῶ, ὄναρ ὁρῶ. ἰδὼν γὰρ ὃ ἐμὸς ἑταῖρος thy πάνσεπτον τῶν χαϑηγεμόνα, 

ὅτι ἀνέστη Sx τῶν νεχρῶν, ἔτι coma ἐνενόει, ὅτ: ὄναρ δρᾷ τὸν διδάσχαλον 
» ~ ‘4 ‘ ͵ 5 iva σ > , 

ἐγερϑέντα. ἀλλὰ xat τις ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ὅτι edps χρύσην, ete ISU 20s τῷ 
‘ 

σι G «ὦ 

ὕπνῳ ἐδόχει eae es πρός τινα" οὐχ οἶσϑα ὅτι εἶδον ὑπνώττων ὡς εὖρον 10 
~ 3 - 5 ~ , c ~ 

χρυσόν; ὥσπερ yap ἐν τῷ ἐγρηγορέναι δρῶν τινὰ οὐ μόνον δρῶ, ἀλλὰ χαὶ 
- Oo ~ >) σ με ΄ ~ a) κ᾿ ΄ ~ o ‘ > ~ laa 

EVYOW OTE τοῦῦ περ Gow ἐγρηγορὼς WY OPW, OLOTW XAL EV τοις ὑπνοις. 

IDA ‘ Se he Ve ΄ , 2 ~ σ - τ} 5} ce ~ B18 Ὁ ΄ 

towy {Zp EVUTVLOY, ETL UTVWTTWY EYYOW, OTL TOUTO, περ ορω. ενυπνιὴν 

> AS 5 , ΄ ~ > ~ o SIV ΟΥ̓ χα. ‘ ΄ -Ὁ- 

10 ἐστὶν- ει Of, GD UWOVOY ὁρῶμεν ἕν τοις ὕπνοις τι: ἀλλὰ χαὶ ορῶντες δια- 

7 s \ fee c , ΄ 5 ‘ οἷ 5 - σ > / 

νοούμεϑα TL περὶ τοῦ δρωμένου, τουτέστιν ἀλλὰ χαὶ ἐννοοῦμεν, ὅτι ἐνύ- 
, ~ 0) ΄ 

πνιόν ἐστι τὸ ὁρώμενον, δηλονότι οὐ πᾶν τὸ ἐν ὕπνῳ φάντασμα ἐνύπνιόν 
Ὁ » ΧΈΡΑ f > σ cw Ὁ > ~ σ o 

ἔστιν. αλλ ἐνύπνιον μέν ἐστιν, ὅταν τι δρῶν tic μὴ ἐννοῇ, ὅτι ὅπερ ὁρᾷ 15 
ὩΣ au Due a es SN ~ NEA eee 5 a a ἘΠῚ ΄ , = Pa ὩΣ 

ἐνύπνιόν εστιν οτᾶν OF ONWY Οὐνηται ἔἕννοόξιν. OTL TO OpWiUevoy SVUTYLOV 

15 ἐστιν, ἤδη τοῦτο φάντασμα, ἐνύπνιον δὲ οὐδαμῶς. δοχεῖ γὰρ ἐνύπνια εἶναι, 
ΟῚ A , ~ ) > , , 

οὐχ ὄντα ἐνύπνια, ἀλλὰ φαντάσματα τῶν χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑηυάτων ὑπὸ 
o ~ 5 \ ~ 4 ’ , As ~ > (ane4 [ σ 

τὴ 2S τ ὑπο τ τ πὰ ὙΠ hey clo) ye ἀντιλαβέσϑαι, ὅτι 

ἐγρηγορόσιν ἐφαντάσϑη. τρόπον γάρ τινα ἐγρήγορσίς ἐστι τὸ δύνασϑαι 
oc ~ ‘ e ἐν > , ᾽ν 5 σ a 

ἐννοεῖν, OTL τὸ OOWUEVOY ενυπνίον ἐστιν. OTL ὃ 
‘ 

πολλάχις ἐννοοῦμεν ἄλλο () 

20 τι, δηλόν ἐστι τοῖς πειρωμένοις μνημονεύειν τὰ ἐνύπνια ἀναστᾶσιν. ὥσπερ 20 
ΕΞ, , πῇ ‘ 5 = ἈΦ Lead 5 nk Ξ , 

γάρ τινες πειρώμενοι τὰ ἀποστοματισϑέντα λόγια Bvyiaveely, pyitenyevooaE 

μᾶλλον τῶν ἀποστοματιζήντων μὴ πειρωμένων δὲ μνημονεύειν, οὕτω χαὶ 

ἐπὶ τῶν ἐνυπνίων μᾶλλον μνημονεύουσιν ἀναστάντες ἃ εἶδον οἱ ἑαυτοὺς 
>I SX ~ σ - 

ἠσχηχότες μνημονεύειν τὰ ἐνύπνια. γίνεται δὲ τοῦτο, ὅταν τις ἅμα τῷ 
> ~ ~ oo 3 QQ. > (αὐ, ἧς ΄ bj ae 

AVASTY VAL TOU UTYOUD EDUDS ανανεῶται ἃ εωρᾶχξει χαὺ OTYOUS. τῷ or 

? ᾽ τ: Ν ~ ΄ > ἊΝ ~ ~ Va 

AM ἢ μὲν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη, ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἤδη 

γάρ τινες ἑωράχασιν ἐνύπνια τοιαῦτα τὸ λεγόμενόν ἐστιν: ἤδη γαρ 9ὅ 
ε ΄ ΄ ΄ at ‘ 

τινες ξωράχασι φαντασυσατα τοιαῦτα ἐν ὕπνῳ, ἐν οἷς ἐνενόουν ἄλλο τι παρὰ 

τὰ φαντάσματα. ὥσπερ δέ, φησίν, οἱ δοχοῦντες χατὰ τὸ μνημονιχὸν 
80 παράγγελμα τίϑεσθϑαι τὰ προβαλλόμενα, οὕτω χαὶ τοῖς ἑωραχόσιν 

3 \ 

ἐνύπνια τοιαῦτα συμβέ ΠΤ ἄλλο τι παρὰ τὸ ἐνύπνιον τίϑεσϑαι πρὸ ὀμυά- 
’ », ΑἹ , ΄ ν \ 

τῶν ELS τὸν TOTOY, EV ᾧ το ἐνύπνιον γίνεται. OUTWM YAO EOTL TO τὴς 

X x a - " ‘ 

λέξεως χατάλληλον: τὸ γὰρ συμβαίνει yap αὐτοῖς ἄλλο τι παρὰ τὸ 
leg ἐνύπνιον δηλωτιχύόν ἐστι τοῦ τίνα εἰσὶ τὰ ἐνύπνια, ἅπερ εἶπε τοιαῦτα. 

1 τοῦτο ὃ δοχεῖ CRP 2 prius τοῦτο om. ἃ 6pa] ὁρῶν RP χαὶ om. RP 

Ὁ 6p® bis] ὅρᾳ RP bis 4 ὁρᾷ] ὁρῶ S 6 ὡς] ὅτι a ὃ ἐγρηγορὼς --- 

δρῶ (9) om. RP 9 yap om. SC 10 οὐκ ante ἐστιν add. P 1] τουτέστιν 

--ἐννοοῦμεν om. P ἀνανοοῦμεν R 12. 13 ἐστὶν ἐνύπνιον CRP 13 te] 

τινὰ a ὁρᾷ] ὁρῶ 8 14 δύνηται a: δύναται ecteri 15 εἶναι ἐνύπνια CRP 

10 τῶν ante ὑπὸ add. RP 11 thy .. καταφορὰν CRP Soph. 20 ἀναστᾶσιν] 

peta τὴν ἀνάστασιν CRP 20 ἀνανεῶται Soph.: ἀνανεοῦται RP: ἀνανοεῖται 50 ἃ 

29 ὥσπερ] ὅπερ RP μνημονικὸν Sa (Arist.): μνημονευτιχὸν CRP 32. τὸν 

om. RP οὕτω --τοιαῦτα (34) om. a γάρ ἐστι --δηλωτικόν (34) om. 5 

0d alt. γὰρ] τὲ C 
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΄ >. > Oy = Vag ΝΟ ov. πὶ Ἢ > eos nt en 9 

oe προ ουυα τῶν ἴσον ἐστι τῳ φὰνξ ερῶς. TO OF OLOV OL OOXOVVTES 142° 
o- τ 

ἣΝ 

χατὰ TO LVN UOVL“LOY πα OnE Le τίϑεσθαι τα TNO βαλλόμενα OThov 30 
it ‘ ἱ cS 

v >> ΜΨ - o 

ἔσται ὧδε" εἴρηχεν αὐτὸς ἐν τοῖς Τοπιχοῖς, ὅτι δεῖ τοὺς συλλογισμούς, ods 
΄ ς { 2 = Rom β ~ ΄ / ae. 

προβάλλονται of προσδιαλεγόμενοι, τιϑέναι ἐν τῷ μνημονιχῷ, ὁμοίώς GE 
>" ‘ / , - 5 ΄ 

5 χἂν προβλήματα προβάληται, χαὶ τούτων μνημονεύειν, πῶς TS προβληϑέεντα 
σ' - 

! \ ~ χὰ , A 5 , Qk {Ὁ ΄ ΄ 5 ΄ 

χαὶ πῶς συλλογισϑέντα τὰ συλλελογισμένα διέλαϑεν, ἵνα χαὶ ἡμεῖς ὡς ἀπὸ 

{ 

, , ΄ , o ~ ΟῚ , € ΄ > 

τινος τούτων χανόνος δρμώμενοι ὅμοια ποιεῖν δυνώμεϑα. ὡς οὖν τούτηις 
it ι ‘ 

, » , ~ “Ἂ ΄ waa) “ 

(ver ἀπό τινος συλλογισμοῦ ἣ προβλήματος ἄλλ᾽ atta συλληγίζεσϑαι συμ βα 

χαὶ προβάλλεσϑαι, οὕτω χαὶ τοῖς χαϑεύδουσιν ἄλλο τ' παρὰ τὸ avons | 35 

10 τίϑεσϑαι πρὸ ὀμμάτων, τουτέστιν ἐννοεῖν φανερῶς. τούτων οὕτως εἰρη- 

μένων τὸ λεγόμενόν ἐστιν: ὥσπερ οἱ δοχοῦντες χατὰ τὸ παράγγελμα τὸ 

λέγον τιϑέναι χατὰ τὸ μνημονιχὸν τὰ προβαλλόμενα᾽ ἄλλα Ue 

Gar ὡς ἀπό τινος ἀρχῆς τοῦ ἐν TU Eye τύπου, οὕτω χαὶ τούτοις. 
ao nN ~ 

᾿ 

4 >i \ S/F ~ [4 5 

TOO LAC Ot ἐννοοῦμεν α τὴ ὁος c0 οξά ζημεν τοιοῦτον ἔστι" 60600 Ww 

( 
\ ~ a he 2 \ LS! 3 

15 περὶ τοῦ ἡλίου, ὅτι μείζων ἔστι τὴς γῆς" συμβαίνει ὃὲ ἐν τοῖς ὕπνοις υὴ 
>] 

μόνον ἥλιον ὁρᾶν, ἀλλὰ χαὶ ἐννοεῖν, ὅτι usiCwy ἐστὶ τῆς γῆς. 40 

- - ~ , δ ΄ - nee a ~ a ος 

p. 458025 Δῆλον δὲ περὶ τούτων andvtwvgtosodtoy, ὅτι τῷ αὐτῷ 
ὃ ‘ >) ΄ ΡῚ - > , € a= ΕΙΣ δ τς 

ᾧ χαὶ ἐγρηγορότες ἐν ταῖς νόσοις ἀπατώμεϑα, ὅτι τοῦτ αὐτὸ 

χαὶ ἐν τῷ ὕπνῳ ποιεῖ τὸ πάϑος. 

20 Πάϑος λέγει τὴν ἀπάτην. ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς νόσοις τὸ ἀνιὸν παχὺ 
~ ΄ Ν᾿ = 

πνεῦμα (τὰ γὰρ ἐν τῇ νόσῳ πνεύματα παχέα χαὶ σωυατωδέστατα) συν- 45 
΄ Ἁ , ~ 

ees διὰ τὴν παχύτητα χαὶ thy ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ σφηδρὰν χίνησιν τὸ 

ὀπτιχὸν πνεῦμα χαὶ ποιεῖ ἡμᾶς ἀπατᾶσϑαι χαὶ δοχεῖν εν 600, δυοίως 
De! \ ‘ 2 ~ , \ σ΄ ““-“ \ ’ ΠΝ ~ 

δὲ ual τὰς ἐν τοῖς τοίχοις γραμμὰς ὅτι Coa εἰσι (τὰ γὰρ etsy τῶν yoap- 
΄ ΄ 

- 5 
, \ 

μῶν χωρὶς ὕλης ἐν τῇ ὄψει ἐμπίπτοντα χαὶ συνταραττύμενα χαὶ ot πως 
τῷ σι 

~ 

συντιϑέυενα διὰ εἰν τοῦ ὀπτικοῦ πνεύματος χίνησιν, ἣν χινεῖται ὑπὸ τοῦ 

ἀνιόντος παχέος πνεύματος. ἔμφασιν ποιεῖ ζῷον), ὡς οὖν ἐν ταὶς νόσοις. 50 

οὕτω χαὶ ἐν τοῖς Ἴ τὸ τοιοῦτον πνεῦμα αἴτιον ἡμῖν γίνεται ἀπάτης. 

τῶν γὰρ αἰσϑητῶν ποιούντων εἰς τὰ αἰσϑητήρια αἴσϑησιν, χαὶ τὸ γινόμενον 

80 ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὰ αἰσϑητήρια πάϑος οὐ μόνον ἐνυπάρχει ἐν τοῖς αἰσϑη- 

τηρίοις ἐνεργουσῶν τῶν αἰσϑήσεων περὶ τὰ αἰσϑητά, ἀλλὰ χαὶ ἀπελϑόντων 

τῶν αἰσϑητῶν ἈΝ ΠΈΣ τὰ ae ee χαὶ οἵ τύποι εἰς τὰ αἰσϑητήρια, 

ὡς προϊὼν ἐρεῖ. τούτων τῶν ὑπολειμμάτων ὅσα σῴζεται χαὶ μὴ τέλεον 

ἠφάνισται διὰ πλῆϑος | he eae τῇ αἰσϑητιχῇ ἀρχῇ προσπίπτοντα 142» 

2 μνημονευτιχὸν CRP 3 Τοπιχοῖς] Θ 14 p. 163029 ᾿ 4 μνημονευτιχῶ RP 

5 προβάλληται CRP τε] yap © 6 συλλελογισμένα a: σεσυλλογισμένα ecteri 

8 ἄλλά te S: ἀλλά te a 12 λέγον] λεγόμενον RP dct] δεῖν RP 

υνημονευτιχὸν RP ἀλλὰ Sa 18 τύπω CRP 14 χαὶ om. P 

ὅτι ὃ ἐννοοῦμεν τῇ Arist. EMY 15 δὲ om. CRP 17 τό ye τοσοῦτον EMY 

τῷ αὐτῷ Pa, e corr. R: τὸ αὐτὸ SC, prius R 21 post πνεῦμα add. συνταράττει a 

παχέα πνεύματα Sa σωματωδέστερα CRP 21 χαὶ] xata 5 80 ἐν om. S 

90. 31 αἰσϑητοῖς RP 33 τῶν om. RP ἐρεῖ v. ad. p. 60,15 
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\ \ [τὰ ΟΝ i Vie 3) x τῷ ma 4 \ € 

“ATA τοὺς ὕπνους διὰ τὴν τότε εἰς TO χάτω TOD πνεύματος παλίρροιαν χαὶ 142¥ 

χινήσαντα τὴν αἴσϑησιν παραπλησίως τῇ xat ἐνέργειαν αἰσϑήσει ποιεῖ 
\ > 7 oO \ <a 5 \ x iG » ΄ & C ~ σ 

τὰ ἐνύπνια. ὅταν υὲν οὖν πολλὴ ἢ ἢ ἀναθυμίασις ἢ χατελθϑοῦσα, ὥστε 
΄ ΄ ~ a7 C ΄ cr 5 

λανθάνειν ἡμᾶς χαὶ μὴ δύνασϑαι ἀντιλαβέσϑαι, ὅτι eypyyopausy, ἀπατώ- 
la ~ \ YN Ν \ 2 ΄ - 

usta χαὶ ὁρῶντες τὰ εἴδωλα χαὶ ἐγχαταλείμματα τῶν αἰσϑητῶν δοχοῦμεν 
- 

αὐτὰ ἐχεῖνα τὰ ἀληϑῆ αἰσϑητὰ ὁρᾶν. ὅταν wn οὕτως ἢ πολλὴ ἢ 
ε \ 5 , πα \ , σ΄ Ω 7 5 5 

aiuatixy ἀναθυμίασις, ἀλλὰ σύμυετρος, ὥστε λανθάνειν, οὐχ ἀπατώ- 
ind 

ὅτι te 
TSS, 

pace 
ἫΝ Σ 

ra 55 \ fe ΄ ΄ f δὰ Y> ~ σ 

ueta, ἀλλὰ λέγομεν ὑπνώττον φαίνεται τὸ εἰδῶλον τοῦτο ὅτι 
σ , > , 5 " ΄ > \ ry ε 
Κορίσχος ἐστίν, οὐχ ἔστι ορίσχος, ἀλλὰ τὸ ἐγχατάλειμαα χαὶ ὃ τύπος 

39> μὴ ΄ σ 

ειθὴν οἰξνηοουυὴν OT 

ebpe βιβλίον, 

τούτων οὕτως 

τοῦ Κορίσχου. πολλάχις ἐγὼ ὁρῶν 
-~ >) σ ca 5 \ la 5 NG σ 

ToD) ὕπερ ὁρῶ ὄναρ ἐσ χαὶ ὁ ἐἑωυὸς ὅτι 
In » See 7. 33°) ΟῚ 5 \ \ e , . 

ἐδόχει λέγειν ὅτι ED ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀληϑὲς τὸ ὁρώμενον. 
= hy 

ἐχόντων, δῆλον ὅτι τὸ χατιὸν πνεῦμά ἐστι τοῦ τε ἀπατᾶσϑαι ἡμᾶς ual μὴ 

ἀπατᾶσϑαι αἴτιον, ὅπερ ἄνω ὃν αἴτιον ἡμῖν ἐν ταῖς νόσοις ἀπάτης τίνεται. 

ἂν δὴ ὁρῶντες τὸν τύπον χαὶ τὸ εἴδωλον ἐν τοῖς ὕπνοις οὕτω χατεχώμεϑα 

τύπος ἐστὶν ὅδε τοῦ ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ὥστε μὴ δύνασϑαι χρίνειν, ὅτι 

10 

Καλλίου, ἀλλὰ Goxety ὅτι ἐχεῖνος 
ΡΞ δὲ πρὸς τῷ ὁρᾶν ἔτι χαὶ χρίνομεν, 

οὐχ ἀπάτα inmy ὃὲ τῷ 

γόσοις ἀπατ 

6 ἥλιος ποὲδι ware 
5 

πηλλάχις ἀπατώμεϑα 

μῶν τὸ ὁρώμενον, 7 χαὶ διὰ 
a] 

3 ν τῷ πλοίω οὖσι χινεῖσϑαι ἢ γῆ. 

25 μᾶλλον ἐν ταῖς νόσοις ἀπ 

᾿Αλλ Ξ 
—] p. 458b29 

Τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν sort: 
σία εἴϑ᾽ ἕτερα (εἴρηται δὲ 

80 οὐδὲν ἧττον οὐ γίνεται ἄνευ τοῦ 6 

ὅλως γίνεται ἀπάτη ἐν τοῖς 
“ ' 

τινός (ὁρῶ γάρ τι ἀληϑές: 

γὰρ ἢ παρόρασις γίνεται Ί 

3 πολλὴ ἡ ἀναϑυμίασις ἡ κατελϑοῦσα ἃ 
(ἐγρηγόραμεν etiam Soph.) 

12 λέγων C 13 te] ye C 

15 χατεχόμεϑα OR 16 zat post ὥστ 
αὐτὸς éxetvos CRP 

corr. 5 ταῖς] tots CP 

post μᾶλλον add. CR 

29 ἕτερον CRP 

πῶς ταὐτὰ CRP 

post οὔσης 
εἴρηται] p. 2,21 ss. 

30 alt. οὐδὲν οὐ 

ὕπνοις γωρὶς τοῦ ὁρᾶν ἀληϑές ¢ j 

\ ce ~ 

yap ὁρῶ, 

6 πολλὶ 

18 χαὶ ante ὅτι add. RP 

20 ὅμως Arist. 

5 ε 7 5 ΄ » 

αὐτὸς ὁ Καλλίας ἐστίν, ἀπατώμεϑα. 
7 » ΄ παν SAIS 

ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ pears ἀλλ 

αὐτῷ 
Le . 2. 

ῳ χαι & eis 

δυνάμει ὅτι χαὶ ὑγιαίνοντες 
x 3 , ? nN 

ολλὴν ἀπόστασιν, χαῦ ἣν ἀφέστηχεν 
΄ vv , ~ 2 ~ 

τ πάσχειν τι δοχεῖ γὰρ ἡμῖν 

t δὲ χαὶ ὑγιαίνοντες ἀπατώμεϑα, π 

ατηϑησόμεϑα πολλῆς τῆς χινήσεως οὔσης. 

- 

ν εἴῦ &t sepa TO φανταστιχὸν τῆς 20 

ἰσϑητ ιχόν. 

εἴτε ταὐτόν ἐστιν αἴσϑησις χαὶ φαντα- τ 
~ γ, ~ 

TWS ET Spar χαὶ πως 

ὃ 
5 

pay xat atc 
΄ 

ἀνεσϑαί tO Tle 

ἐχ τοῦ δρᾶν τι χαὶ 7 παράχουσις ἐχ τοῦ ἀχούειν 

αλλ Gv τι χαὶ 
5» y” \ Ὑ 

OOUX ἐστι 27) ον, 

4 ἐπιλαβέσϑαι RP Soph. ἐγρηγοροῦμεν ἃ 

7 om. © 11 post ἐστίν ras. 18 litt. S 

14 prius αἴτιον om. CRP (habet etiam Soph) 

C 17 δοχεῖ RP (corr. in δοχῇ P) 

19 τῷ αὐτῷ] τὸ αὐτὸ R, 6 

24 τὴν γῆν Ο 25 καὶ 

28 ἐστι τοιοῦτον CRP 

add. RP 

33 οὐχέτι P 

ε add. 

add. τότε CRP 

χαὶ ante 

δὲ conicio 

περὶ ἕτερα χαὶ 
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Ve 5 5 ~ cal Ύ ᾿] , 5 > σ [2 ΄ ~ \ 

ἀληϑές, οὐ μέντοι ἐχεῖνο, ὃ οἶμαι, ἐστίν, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι’ ὁρῶν γὰρ 14 
y y 

br 
’ὔ , , ΄ ~ 5 4 5 \ , ? Πλάτωνα φαίνεταί μοι Σωχράτην ὁρᾶν, od μέντο! ἐστὶ Σωχράτης, ὃν οἶμαι 20 

ir: 5» \ , o Wt ~ - v ᾿ ε 5 ~ o 

ὁρᾶν, ἀλλὰ [ΠΙλάτων), οὕτω χαὶ ἐν τοῖς ὕπνοις. ἔστι Gece 20) sole ρος 
>) 4 7 4 

ἀπάτη οἷον παρόρασις χαὶ παράχουσις. τοῦτο εἰπών, ὥσπερ ἐνστὰς αὐτὸς 
Lf δ 

τ a = aoe ᾿ πρὸς ἑαυτὸν ἐπ τήγαγεν" ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ ὑπόχειται μηδὲν ὁρᾶν μηδὲ 
: 
v 

5 ’ Ἃ σ id Dl ~ oC 

ἀχούειν, δυνάμει λέγων" 7 οὐ χαλῶς λέγομεν, ὅτι ἢ ἐν τοῖς ὕπνοις ἀπάτη 

‘ 

΄ 7 

μοία ἐστὶ παροράσει" ἢ μὲν γὰρ παρόρασις γίνεται ἐχ τοῦ δρᾶν τι, ἐν 
\ ~ ~ χ 5 ΄ 

τοῖς ὕπνοις οὐδὲν ὁρῶ χαὶ ἐνστὰς λύει λίαν τε ro) ΝΞ 
΄ 

ALES στατα. 
>) ἊΝ 

σ 
~ lp fee 2. ΄ oc > , 

ἣν OF τῇῃ λέξει τῇ SXAGTOV OF τούτων WOTED EY PYYOPOTWY 

TO τούτων περὶ τῶν ἐγχαταλειμμάτων εἴρηται τῶν προσπιπτόντων ἐπὶ 
ΠῚ eC cee τ ἘΠΕ ΤΣ fren ὃὲ ἢ ΠΩΣ ΞΕ τὴν αἰσϑητιχὴν ἀρχὴν. λέγει ὃὲ ὅτι ἕχαστον δὲ τούτων ὥσπερ ἐγρη- 

, ΄ ~ , 5 oa nan. 4X γορότῶν ἡμῶν προσβάλλει τῇ Ce el: οὐχ οὕτω GE προσβάλλει 
C ~ ~ 

74 5 , ς ΄ - 
ὥσπερ ἐγρηγορότων. προσβάλλουσι yap οἱ τύποι τῶν αἰσϑητῶν τῇ 

αἰσϑητιχῇ ἀρχῇ ἐγρηγορότων ἡμῶν xat ἐνεργούντων περὶ τὰ αἰσϑητά, 
ὁμοίως OF xxl χοιμωμένων: οὐχ ὁμοίως δέ, ἀλλ᾽ ἑτέρως ual ἑτέρως. χαὶ 

ὅτε μὲν οὐχ ἔστι πολλὴ ἢ χατιοῦσα aaa, ἔγει ἢ δόξα (ἀοινότερον 

δὲ δόξαν λέγει τὴν αἴσϑησιν, 7 οὐ χοινότερον τὴν του λέγει, ἀλλ᾽ 

αὖτ ες τὴν διάνοιαν" χαὶ ἘΠ χαὶ ἢ διάνοια, ἧς τὸ δοξάζειν, ἐν τοῖς ὕπνοις 

ἐνεργεῖ), λέγει οὖν ἢ δόξα, ὅτι ψεῦδος τὸ ὁρώμενον: οὐ γάρ ἐστι 
~ 

τοῦτο ὃ Καλλίας, ἀλλ᾽ ὃ τοῦ Καλλίου τύπος. τε 

ὃ ‘ 

σ΄ ᾿ 
ὅτε δέ ἐστι πολλή, χατέ- 

¢ > Sew ΄ A/F \ > € ~ ~ ΄ 5 \ 5 

χεται ὑπ αὐτῆς ἢ ὅοξα χαὶ ἀχολουϑεῖ τῷ φαντάσματι.. ἐπεὶ δὲ 
Ὁ \ ~ 7 9) ~ ΄ [τὰ 7 2) 5 ΄ ΄ \ 

διὰ τοῦ πνεύματος, δι οὗ ὃ ὕπνος γίνεται, δι᾿ αὐτοῦ τούτου γίνονται χαὶ 

τὰ ἐνύπνια, ὃ ὃὲ ὕπνος πάϑος τοῦ αἰσϑητιχοῦ, λα ονότι χαὶ τὰ ἐνύπνια 

o \ \ 

On 
*¢ ~ SG - > \ v σ > «ὦ» > 

πᾶάϑος τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἰσι. φανερῶν ἄρα, ὅτι τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἐνός εἰσιν 
σ >. ¢ δὴ ΝΑ BLA G » 

6 τε ὕπνος χαὶ τὰ ἐνύπνια. τὸ δὲ εἴϑ᾽ aah ELT 2 Epona τινὰ γινό- 
μενον ἐπῆχται διὰ τὸ πρότερον εἰρημένον" εἴρηται γάρ, ὅτι οὐ πάντα τὰ 
ἐν ὕπνῳ φαντάσματα ἐνύπνιά εἰσι. 

Σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. ὅτι ὃὲ χαὶ ἀπόντων τῶν αἰσϑητῶν ὑπάρχει 

τι πᾶϑος ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις, χατασχευάζει λέγων: ἀπὸ γὰρ τοῦ 
ν 

ἡλίου εἰς τὸ σχότος μεταφέροντες τὴν αἴσϑησιν (λέγων. σχότος τὲ S4 ν 
uy ΄ δ pa ee ἡλίο 2 ho 6 eyo ἡ τῇ ) Pe νει δὲν 6 ἂν" un ὑπὸ τοῦ ἡλίου χαταλαμπόμενον τόπον), συμβαΐ υνηῦὲν Op 

» > , nN ς ΄ ΄ ~ 5 Ἃ \ 

ἔτι γὰρ ἔστιν ἢ διάχρισις, ἣν ὑπέστη ὑπὸ tod φωτός. ἀλλὰ χἂν πρὸς 

ἄλλο τι λαμπρὸν βλέψαντες εἶτα μύσωμεν, ἂν παρατηρήσωμεν χατέ- 
~ ~ ~ κα Ὑ ? 

ναντι τοῦ λαμπροῦ, χεχαλυμμένων τῶν βλεφάρων ὄντων φαίνεται χατ 

εὐθυωρίαν; ὅπου τὰ ὄμματα ἐσφαλισμένα ὄντα ἀφορᾷ. ἅτινα σαφῶς χατα- 

ιέγει. οὐ μύνον ὃὲ ἀπό τινων λαμπρῶν μεταβάλλει χαὶ χινεῖται τὰ ὄμματα 

ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν χινουμένων πάσχει χαὶ αὐτὰ χαὶ χινεῖται, ὥστε φαίνε- 

σϑαι ἡμῖν τὰ ἠρεμοῦντα ὅτι χινεῖται. ἀλλὰ χἂν ὕδωρ σφοδρῶς χινῆται, 

συμπάσχει χαὶ συγχινεῖται ἢ ὄψις. χαὶ ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν δὲ ὀσμῶν γίνον- 

1 οἴομαι RP ὁρῶντι RP 2 ofopat CRP 8 λίαν om. 8 9 ἐγρηγορότος S Arist. (Ar 

S ἐγρηγορότως) 10 τὸ om. RP 11.12 ἐγρηγορότος Arist. 18 zai (post yao) om. RP 

22 οἱ ὕπνοι γίνονται a γίνονται SC: γίνεται RPa 24 πάϑη P: anceps R εἰσι om. 

CRP 24. 25 εἰσὶ καὶ ὁ ὕπνος CRP 25. 26 γενόμενον a (Arist. U) 32 ὑπέστην C 

34 ὄντων τῶν βλεφάρων a (τῶν BA. ὄντων etiam Soph.) 39 συγχλείεται RP! 

Comment, in Arist. XXIL1. Mich, in Parya Nat. J 

30 

35 

40 

45 

ist. 
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a7 x \ ΄ ~ ΄ ΄ > ~ Ἁ Ν ἣν 

ται δύσοδυοι, χαὶ ὅλως ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων ταῦτα τὰ λεγόμενα (ἧσαν 
a\ 5 ’ ~ ~ >) i , 

88 ὅτι χαὶ ἀπόντων τῶν αἰσϑητῶν ἐμμένουσιν ἐγχαταλείμματαά τινα) χαὶ 
- , , 

τοῦτον συμβαίνει τὸν τρόπον. 
«ς x ἘΠ a 7 (ed 5 NG Las de \ \ ΄ ΜῊ - 

H μὲν οὖν διάνοια αὕτη, ἐν δὲ τῇ λέξει TH χαὶ γὰρ ἢ οψις τῶν 
5 ~ \ >] ΄ ~ Vv 7 la 5 

5 λαμπρῶν χαὶ ἐχόντων χρῶμα ὄψιν τὸν ὅλον ὀφθαλμὸν εἴρηκε. λέγει 
7 ~ ~ ~ Ὑ 

Bs χαὶ ὅτι εὐλόγως ἐν τῷ τῶν χαταμηνίων χαιρῷ τὰ ὄμματα μεταβαλλε!" 
~ Oo , , ~; 

τοῦ γὰρ σώματος ὅλου TOTE UST απ ον τὸς eres συμμεταβάλλειν χαὶ τὰ 50 

ὄμματα. εἰπὼν δὲ τὰ seek. τρέψας εἶπε τὴν λέξιν ἀρρενιχῶς εἰπών" 
\ Y ΄ > ε . 

χαὶ (ap φύσει τυγχάνουσι φλεβώδεις ὄντες" οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ φλε- 
f Ὁ ‘ a >} \ ~ 

10 βώδεις. λέγει GE χαὶ ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν (DOE, γινουένων τῶν χατα- 
, ΄ \ lod ΄ ~ 

μηνίων yiverat τι πάϑος περὶ τὰ ὄμματα αἱματιχόν, οὕτω γίνεται xat ἡμῖν 

ἐν τῇ τοῦ σπέρματος προέσει. οὐ φαίνεται GE ἐνορῶσιν εἰς τὸ χάτοπτρον 
2 \ διὰ τὸ τὸ σπέρμα φύσει λευχὸν εἶναι. | 

΄ 

p. 46014 “O δὲ χαλχὸς διὰ τὸ λεῖος εἶναι ὁποιασοῦν aos 14Ὁν ος 

αἰσϑάνεται μάλιστα. — σι 

, , v ~ ΄' 

Τὸ αἰσϑάνεται μάλιστα ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ αἰσθητὰς μάλιστα χαὶ διαδήλους 8 

ἡμῖν ποιεῖ τὰς ἐν αὐτῷ χηλῖδας᾽. ὥσπερ a0 ἐν τοῖς λείοις σώμασι μάλιστα 
A S. ve ΄- ! , = ω \ =p aS ἣ LA Cc 2 5 as = ew 4 τ a) a 5 

(a ὃ ψόφος διὰ τὸ uy ϑραύεσϑαι ἐν αὐτοῖς τὸν ἀέρα μηδ ὅλως εἰς 10 
, lod 5 ~ , le ~ 

λεπτότατα χαταχερματίζεσϑαι, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς λείοις χατόπτροις αἱ χηλῖδες 

30 διάδηλοι Ἰΐνονται διὰ τὸ μένειν συνεχεῖς χαὶ ὡς εἰπεῖν μία διὰ τὴν τοῦ 

χατόπτρου λειότητα. ἐν “δὲ τοῖς μὴ λείοις οὐχ ὁρῶνται, ὅτι χαταχερματί- 
Ἂ ~ , 

Coveae els λεπτότατα διὰ τὴν τοῦ ἐνόπτρου ἀνωμαλίαν. τὸ GE λεπτότατον 

Or cove 1 cD πὲ; χε ΟΠ Se pa St eee er 
οὐχ vata τον. TO μεν οὖν λεῖόν ἐστιν αἴτιον τῆς συνεχείας, τὸ ὃὲ ee 

~ a na ΄ ” \ x ς \ \ > \ 

τοῦ διαδήλους γίνεσϑαι. xdv yap ἢ χαϑαρὸν μὴ λεῖον δέ, εἰς μιχρὰ χατα- 
\ a \ A 5 if >) , Vv ἌΝ ~ 

25 χερματισϑὲν διὰ THY ἀνωμαλίαν οὐ ποιήσει EQ aU ὅτι ὃξ ἐν τοῖς χαῦα- 1 
- Ὅν, 5 a~ “ ΟῚ 

οἷς ἐνόπτροις εἰς βάϑος ἐυφαίνονται αἱ ἐν αὐτοῖς χηλῖδες, δῆλον. ὅτι δὲ 
i 

yor ἢ αἴσϑησις ταγεῖα χαὶ ταγέως ἀντιλαυβάνεται τῶν ἀπὸ τῶν αἰσὺ ητῶν 
| | . \ lk | 

δ ἡ SX ~ vn 

εἰδώλων, οὐδὲ τοῦτο αδηλον. 

~ ἢ \ A 

p. 460226 Μαρτυρεῖ δὲ τοῖς εἰρημένοις χαὶ τὰ περὶ τοὺς otvous 

90 χαὶ τὴν μυρεψίαν συμβαίνοντα. 

a ao cy ~ ~ ~ 

Εἰπὼν ὅτι μὲν οὖν zat ὑπὸ τῶν μιχρῶν διαφορῶν γίνεται 
\ , \ ld 

χίνησις, πίστιν τούτου panei! τὰ περὶ τὴν μυρεψίαν γινόμενα. τὸ γὰρ 80 
δὰ v ΄ - , 

παρασχευασϑὲν ἔλαιον ταχέως λαμβάνει τὰς τῶν πλησίον ὀσμάς 

1 δύσοσμοι CRP (Arist. praeter SU) ταυτὰ Sa 2 alt. χαὶ a: om. ceteri 10 δὲ 

ὅτι CRP 13 alt. τὸ om. RP 14 μὲν post διὰ add. a (Arist.) λεῖος] καϑαρὸς Arist. 

EMY 15 μάλ. αἰσϑ. Arist. MSU 16 αἰσϑάνεσϑαι μᾶλλον RP 17 τὰς-- χηλῖδας ἡμῖν 

ποιεῖν CRP ποιεῖ S: ποιεῖν ceteri 18 cf. De an. B ὃ p. 41915 20 συνεχῆ a 

εἶπον RP via διὰ SCRP Soph.: μίαν a 21 ὁρῶντες RP! 24 διαδήλους a: 

Siddnhov S: διάδηλα CO: δὲ RP 26 βάϑος (Arist.)] βάϑη a 32 ἡ κίνησις S 
τὰ om. ὃ 
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\ ἢ γὰρ ὀσμὴ τοῦ πλησίον χινήσασα τὸ ἔλαιον μετέδωχεν αὐτῷ τῆς οἰχείας 148ν 
ὀσμῆς. ταῦτα εἰπὼν λαμβάνει χαὶ ὑποτίϑεταί τινα λίαν σαφῶς" τὸ yap 

ἃ a ‘ 5 χ᾽ , ~ / τὸν δειλὸν ἀπὸ μιχρᾶς ὁμοιότητος δοχεῖν τοὺς πολεμίους ὁρᾶν ὑποτίϑεται 
\ 3 4 ΄ 5 Ὁ »}} ‘ ‘> , ν χαὶ λαμβάνει ὡς ἐναργές. τὸ δὲ ὥστε ἂν μὴ σφόδρα χάμνωσι, μὴ 

ὃ λανθάνειν ὅτι ψεῦδος τοιοῦτόν ἐστιν: ἐὰν οὐ σφοδρὰ χαάμνωσιν, ἀλλὰ 80 
΄ μέτριος ἢ ὁ πυρετός, οὐ λανθάνει τὸν πυρέττοντα, ὅτι ὅπερ φαίνεται ἐν 

σ 
~ oad a / ὩΣ a a ~ 5 = 5 , xs ἢ ~ τοῖς τοίχοις ζῷον, οὐχ ἔστι ζῷον. οὐ λανϑάνει οὖν αὐτόν. ἀλλὰ νοεῖ ὅτι 

5 a7 % ~ nN ~ led 

εἰ xat ζῷον doxet, ὅμως ὁ cv 
v ~ ΛΝ , > ? x ἔστι ζῷον ἀλλὰ γραμμαί. ef μὲν οὖν 

, τ 5,5 Ω 7 > aN “7 ΄ \ ~ > ΄ ϑέτριος Ἢ- οὐ λανϑάνει" εἰ δὲ πολύς, λανϑάνει ual χινοῦνται πρὸς αὐτά. ἱ il 

᾿ Vv ων ~ ~ 

10 p. 460016 Αἴτιον δὲ τοῦ συμβαίνειν ταῦτα τὸ μὴ xara τὴν αὐτὴν 

δύναμιν χρίνειν τό τε χύριον χαὶ ᾧ τὰ φαντάσματα γίνεται. 40 

\ . ’ ὃ ΝᾺ ΄ A 

Κύριον λέγει τὴν διάνοιαν, ἐν ᾧ ὃὲ τὰ φαντάσματα χρίνεται τὴν 
ied 5 >) ar ¢ ~ ~ ᾿αἴσϑησιν. εἰπὼν δὲ ὅτι, ἂν ἢ μέτριος ὃ πυρετός, δοχοῦσιν al γραμμαὶ τῷ 

΄, fae σ i ΟῚ ὭΣ ΝΣ xa) > ~ ν᾿ , 7 ~ πυρέττοντι ζῷα, ὅμως οὐ λανθάνει οὐδ ἀπατᾶται, τὴν αἰτίαν | τοῦ 144: 
ξ ΄ ¢ δος Noe y oe ἊΝ QL 2 FG \ ~ 1b φαίνεσθαι tas γραμμὰς ζῷα, μὴ λανθάνειν 68 μηδὲ ἀπατᾶσϑαι τὸν νοσοῦντα 

΄, ἊΣ > ~ ~ διὰ τούτων τίϑησι χαί φησιν: αἴτιον δὲ τοῦ συμβαίνειν ταῦτα, του- 
/ ~ / { δ ‘ ) ~ { ὯΝ a! \ f \ 5 ~ τέστι τοῦ φαίνεσϑαι μὲν μὴ ἀπατᾶσϑαι δὲ 7 xal φαίνεσϑαι χαὶ ἀπατᾶσϑαι 
΄ > ΄ fe 7 5 ~ ~ ΄ (ἁρμόζει γὰρ ἐν ἀμφοτέροις 6 λόγος), ὅτι οὐχ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ‘ 

5 ΄ >) ~ \ , χρίνει ὃ νοῦς χαὶ i αἴσϑησις: ob γὰρ ἢ αὐτὴ δύναμις vod χαὶ αἰσϑήσεως. 
δ. ε ΄ - va ~ ~ ς΄ , 20 GAN ὅταν μὲν ἢ ὄψις χινῆται ἣ ἢ φαντασία νοσῇ, ὃ δὲ νοῦς ὑγιαίνῃ (καὶ 

εἴρηται περὶ τούτων πολλὰ χαὶ χαλὰ τῷ Γαληνῷ ἐν τούτοις γὰρ χατα- 5 
~ ~ ) / σ 4 ig i“ ~ ΄ ἊΝ ~ 6 A χολουϑεῖ τῷ ᾿Αριστοτέλει), ὅταν οὖν ἢ φαντασία voor, ὃ δὲ νοῦς ὑγιαίνῃ; 

φαίνονται μὲν αἱ γραμμαὶ ζῷα, ὁ δὲ νοῦς ἀντιφάσχει λέγων μὴ εἶναι ζῷα. 
ὅταν G& σὺν τῇ ὄψει χαὶ ὁ νοῦς πάϑῃ, τότε ἀπατᾶται περὶ τὰ φαινόμενα, 

25 χαὶ δοχεῖ τὸ μὴ ὃν ὡς ὄν. εἰπὼν δὲ ὡς οὐχ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως 
σ , πηγαγε τούτου δὲ σημεῖον, ὅτι φαίνεται ὃ νοῦς χαὶ ἣ ὄψις χρίνει, 

\ δ᾿ ~ 

tt δὲ τὸ λεγύμενον" σημεῖον δὲ τοῦ μὴ ἀπὸ Oz, My μὲν ὁ ἥλιος ποδιαῖος. 

τῆς αὐτῆς δυνάμεως χρίνειν τὸ φαίνεσϑαι τῇ ὄψει τὸν ἥλιον ποδιαῖον, 10 
ἀντιφάσχειν δὲ τὴν διάνοιαν χαὶ λέγειν, ὅτι οὐχ ἔστι ποδιαῖος ἀλλὰ μείζων 

80 τῆς γῆς. εἰ ὃὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἔχρινον, ὅπερ. ἂν ἐ 
~ v ~ If 

τῇ ὄψει, τοῦτο dy ἐδόχει χαὶ τῇ διανοίᾳ. χαὶ τί φαμεν ὅτι οὐχ ἀπὸ τῆς 

2 ὀδμῆς 8 3 μιχρᾶς] μιᾶς RP πολέμους CR 4 ὥστ᾽ ἐὰν Arist. MSU 
μὴ] μὲν μὴ Arist. EYL 5 οὐ] οὖν 5. 5. 8 7 τῷ τοίχῳ Sa, sed y. Arist. 
8 alt. et] ἂν e corr. P 10 μὴ ante συμβαίνειν SRP (Arist. EY), sed del. S?P 
11 ὦ SRP (Arist.): ἐν ὦ Ca zptvetat ORP 14 anata RP 15 δὲ 
om. P νοσοῦντα] νοοῦντα RP 17 τοῦ] τὸ CRP zai (post 7) 

RP 18 ἐν om. P 19 οὐ --οἰἰσϑήσεως om. a 20 ἡ μὲν ἃ 

ante νοσῇ add. καὶ ἃ, ὅταν οὖν ἡ φαντασία 8 21 περὶ τούτων om. CRP 

χαλὰ] ϑαυμαστὰ CRP Παληνῳῷ] fort. respicit librum Περὶ ἀποδείξεως, de quo v. Abh. 
d. bayr. Akad. νοὶ]. XX γὰρ om. RP 21. 22 χαταχολουϑοῦντι P: xataxodon- 
ϑοῦντα R 24 πάσχη CRP 27 μὲν ἃ: om. ceteri 27. 28 ἀπ᾽ αὐτῆς RP 

29 ἀντιφάσκει C λέγει C 0 zat post δὲ add. Sa 32 τε] ye CRP 
5* 
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5 ΄ - ‘ ~ ~ > , ΄ i ~ \ ΄ 

σϑήσεις ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως χρίνουσι. τῶν γὰρ χυριώτερων 144: 
. 

ν γὰρ τῇ ωηυ 

at 
5 ΠΩ \ ¢ 9 ΄ Σ Boe > , ~ > ΄ 

αἰσϑήσεων χαὶ αἱ δυνάμεις χυριώτεραι. ἐπαλλάξει τῶν δαχτύ- 

wy (ἐπαλλάττειν δὲ δάχτυλοι λέγονται, ὅταν εἰς τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα δάχτυλον, 

πρῶτον viv ἐμβιβάσῃ τὸν μέγαν δάχτυλον, εἶτ᾽ 
-6 > 
ρέρε γὰρ οὕτως εἰπεῖν, 
5 ‘ ms ae, pe 8 _ 5 NA ox? 7 

ὑϑὺς ἐχβαλὼν τὸν μέγαν ἐπεμβιβάσῃ τὸν urxodv), ἐν δὴ τῇ τοιαύτῃ 
5 ed ~ Ν ~ > ~ fe > Q 7 a7 9s Δι 5 \ a7 

παλλάξει τῇ μὲν ἁφῇ δοχεῖ ὃ εἷς δάχτυλος OVO Gta τὸ εἰς τοὺς 00 

αχτύλους παρὰ μέρος ἐμβιβασϑῆναι, ἢ ὃὲ ὄψις οὔ φησιν αὐτὸν ὃ 
a (Ss 
.- 

ῷυ = aes 

ὥστε εἰ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἔχρινον, ἐπειδὴ δοχεῖ τῇ ἁφῇ δύο 
ὦ ἢ 

δύο ἂν ἐδόχει τῇ ὄψει: ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἐκ δὴ τούτων φανερὸν 
δι OR oO” 

=< R 

omy: ὧν τ 
ΟῚ 

> 

ὅτι οὐ μόνον ἐγρηγορότων at χινήσεις λείπει τὸ εἰσίν, ἵν Ἢ τὸ 

πλῆρες: οὐ μόνον ἐγρηγορότων εἰσὶν αἱ κινήσεις αἱ ἀπὸ τῶν αἰσὃη- 
~ 4 ~ ip ~ ~ be 

τῶν γινόμεναι τῶν te ϑύραϑεν χαὶ τῶν ἐχ τοῦ σώματος ὑπαρ- 

χουσῶν (ὑπάρχουσι γάρ τινες χινήσεις ἡμῖν ἐχ τοῦ σώματος, οἷον λῦπαι, 
΄ ope σ ΄ , 5 a NN 

φόβοι, ἡδοναὶ χαὶ ἕτερα τοιαῦτα), ἀλλὰ χαὶ ὅταν ὑπνώττωμεν. ἀλλὰ διὰ 

τί τῶν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν S τῇ χαρδίᾳ τύπων ὄντων οὐχ αἰσϑανόμεϑα 
, 5 \ a lod oS Ag » a y ': τ ' oe ay ΄ εν Ἢ ἊΣ = 

τούτων xat ἐν τῇ ἡμέρᾳ; ἣ φησί: wed ἡμέραν yap, τουτέστιν ev τῇ 

ἡμέρα, ἐχχρούονται οἱ τοιοῦτοι τύποι ὑπὸ τῶν ἐνεργειῶν τῶν αἰσϑήσεων, 

σφοδρῶν οὐσῶν χαὶ πληχτιχωτάτων. ὥσπερ γὰρ τὸ τοῦ πυρὸς φῶς ἀφανί- 
>) 

ὑπὸ TOD ζεται ὑπὸ τοῦ ἡλιαχοῦ φωτὸς χαὶ ὅλως τὸ ὑποπολλαπλάσιον 
ε ΄ led \ - Cc Wi ~ 5» [Ὁ ΄ 5 , 3 , 

πολλαπλασίου, οὕτω χαὶ at ἐν τῇ ἡμέρα τῶν αἰσϑηήσεων ἐνέργειαι ἄφαν!- ye 

Ὥ Ἦν π᾿ ΩΣ: Ξ ζουσι τοὺς ἐν τῇ χαρδία τύπους. 

ε 
a4 °T ty Ve 5 Ν ἢ A mpc ἮΝ AAA 

p.461a7 Ast δὲ ὑπολαβεῖν ὥσπερ τὰς μιχρὰς δίνας τὰς ἐν τοῖς 
~ , 

ποταμοῖς φερομένας. 

Td μὲν τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτον: δεῖ ὃὲ ὑπολαβεῖν ὥσπερ 

τὰς μιχρὰς δίνας τὰς ἐν τοῖς ποταμοῖς φερομένας πολλάκις μὲν 

ὁμοίας, πολλάχις δὲ διαλυμένας εἰς ἄλλα σχήματα διὰ τὴν ἀντί- 

aden οὕτω xat τὴν χίνησιν ἑχάστην γίνεσϑαι συ πε ῶ-: χίνησιν ὃὲ 
>] 

yer thy τοῦ εἰδώλου χαὶ τύπου τοῦ ἐν τῇ χαρδία, χαῦ᾽ ἣν χινεῖται ἢ ἐν 

τῇ χαρδία αἰσϑητιχὴ ψυχή. τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτον: ὥσπερ, φησίν, 7 

δίνη ὁτὲ μὲν μένει χαὶ σῴζει τὸ χυχλιχὸν ἣ χυλινδριχὺν σχῆμα, ots δὲ 

ἀντιχρούσασα πέτρᾳ ἣ χύματι διαλύεται χαὶ υξταβάλλει εἰς ἄλλο σχῆμα 
> c 
y ὑποχειμένῳ [ΟἹ ἑτερόμηχες ἤ τι ἄλλο, οὕτω xat ἑχάστου εἰδώλου χίνησις, 

3 δάκτυλος λέγεται RP δακτύλιον Sa 4 πρῶτον μὲν ante φέρε CP: om. R 

4 ante τὸν add. τίς SC 4.5 μέγαν ἐπεμβιβάσῃ τὸν om. RP 5 ἐμβιβάση ὦ 

67] δὲ 5 6 δακτύλιος Sa 8 αὐτῆς] τοιαύτης RP 8.9 τῇ apy ὁ εἷς δύο 

δοχεῖ RP 9 χαὶ post ἂν add. RP τῇ ὄψει ἐδόχει CRP 10 αἱ---ἐγρη- 

γορότων (11) om. P 11. 12 αἰσϑημάτων Arist. (sed αἰσϑήσεων L Soph.) 

13 ἐνυπαρχουσῶν Arist. 14 ὅταν ὑπνώττωμεν a: ὅτε ὑπνώττομεν ceteri 

καὶ ante διὰ add. O 16 zat om. CRP 17 αἰσϑήσεων) αἰσϑητῶν Ca 

18 

15 

48 

45 

οὐσῶν] ὄντων CRP τὸ τοῦ πυρὸς φῶς Sa, 6 corr. P: τὸ τοῦ πυρὸς Ο: τὸ τοῦ 

φωτὸς R, prius P 20 at ante ἐνέργειαι ( τῶν αἰσϑητῶν RP 

22 δίνας pavidas S, item 25 23 γινομένας Arist. EMY 27 zat a (κἀνταῦϑα 

Soph.): om. ceteri 30 δίνησις S 31 χύματα a 
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~ ~ ΄ CT ™ ‘ _ WV ~ wy ba! ΄ > 2 x. 

GY τὸ ELtaMAoy τῷ αιματι ἢ πνξευματι, τοις ὃν TY) χάροϊα, οτε 
͵ 

{ 

ν᾽ ΄ ΄΄ ἢ a! ΖᾺ ὃ > hla ἃ 5 \ 3 > , 3 > 

αὐτὴ, OTE δὲ μεταβάλλει εἰς ἄλλο. χαὶ ἐπεὶ οὐχ ἀμέσως ἐχ τοῦδ Doe εἰς 50 
᾿-" \ ~ , By ~ ~ a > 

τοὺς τὸ σχῆμα μεταβάλλει, ἀλλὰ διὰ μέσων τινῶν, εἰχός, μᾶλλον δ᾽ ἀναγ- 
~ +s > -- > ’ 7 ΄ \ 

χαῖον ἐστι τὴν πρώτην αἴσϑησιν μὴ ὑπὸ μόνων τοῦ te ἐξ οὗ χαὶ εἰς ὃ 
= εἴτ Σαίι ἈΝ 4 ΄ ~ = ξ 

5 χινεῖσθαι, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τῶν μεταζύ. ὥσπερ γὰρ τόδε τὸ νέφος ἐοιχὸς 
ve οὐρὰ; ΄ \ Bh δες = > Nas - > 

EYOV σχῆμα λέοντι χαὶ ex τούτου μεταβαλὸν διά τινων μεταξὺ εἰς ἀνϑρώ- 
> ΄ > \ 
dev Ἢ ots, ἀλλὰ a o- 

ἈΞ = , ΄ - ΄, \ 5 ΄ὕ 
ποῦ σχῆυνα, οὐ μόνον τοῦ λέοντος χαὶ ἀνθρώπου ε 

χαὶ τὰ μεταξύ, εἴτε ἡδέα ἦσαν αὐτῇ χαὶ χεχαρισμένα εἴτε ἄλλως λυπηρὰ 

χαὶ ἀχρεῖα, οὕτω xat | ἢ πρώτη αἴσϑησις οὐ μόνον τῶν ἄχρων ἐν τοῖς 144: 
10 ὕπνοις αἰσϑάνεται, ἀλλὰ χαὶ τῶν μεταξύ. ταῦτα ὃξ τὰ μεταξὺ ἢ τερα- 

τώδη πάντως εἰσίν, 7 ἡδέα ual χαρίεντα. σαφηνίσας δὲ τὸν λόγον διὰ 
. 7% 5 

E0 TO Dowd, εν 

I~ ΄ 

η0 

παραδείγματος τῆς δίνης, ἐπάγει χαὶ ἕτερον λέγων’ wor 
>) " 

00. χινοίη, τὲ 
SS 

ᾧ φαίνεται τὸ τοῦ ὁρῶντος εἰς αὐτὸ πρόσωπον, εἴ τις σφ 
\ . , ΄ Ἁ 

μὲν οὐδ᾽ ὅλως φαίνεται τὸ τοῦ προσώπου εἴδωλον, ὁτὲ δὲ φαίνεται UL 

15 ἀλλὰ διεστραμμένον, οὕτω zat τὰ ἐν τῷ χαϑεύδειν ὁρώμενα εἴδωλα, μεί- 
ζονος οὔσης τῆς χινήσεως, ἣν χινεῖται ἢ ἀπὸ τῆς τροφῆς ἀναϑυμίασις, ὁτὲ 

μὲν οὐ φαίνονται, ὁτὲ δὲ τεταραγμένα χαὶ τερατώδη ual ὅλως χείρονα τὰ 
Len 2 / δι ‘> 1 pla ia 7 ~ 7 

ἐνύπνια. βλέπουσι ὃὲ τερατώδη τὰ ἐνύπνια οἵ τε μελαγχολῶντες οἵ τε 
fA = ‘ ¢ QZ ae « \ ἜΑ δ᾽ \ le ΄ 3 \ ce 4 

πυρέττοντες χαὶ ot μεϑύοντες. χαὶ γὰρ χαὶ ἢ μελαγχολία. χαὶ ἢ μέϑη 

90 πολλοῦ χαὶ σφοδρῶς χινουμένου πνεύματός ἐστι χίνησις. 

». 46101 Διὰ τὸ τὴν ὄψιν ἐνίοτε χινεῖσϑαι δοχεῖν οὐ χινουμένν. 10 i | Ἢ [ 1” 

τὸ ἕν δύο ὥς φαμεν, τῷ τὴν ἁφὴν δύο χινήσεις εἰσαγγέ ἔλλειν χαὶ 

δοχεῖν. 

Τὸ χινεῖσϑαι ἀντὶ τοῦ πλανᾶσϑαι, ὥσπερ τὸ οὐ χινου μένην ἀντὶ τοῦ 

25 οὐ πλανωμένην εἴληπται νῦν" εἴρηται ὃὲ ὅτι ἐν τῇ τῶν δαχτύλων ἐπαλλάξει 

6 εἷς δάχτυλος τῇ ἁφῇ δύο δοχεῖ. ἐγρηγόρως GE δοχεῖ ἀχούειν χαὶ αἰσϑά- 

νεσϑαι, ὅταν οὐ παντελῶς χατέχηται ἢ αἴσϑησις ὑπὸ τῆς ἀναϑυμιάσεως. 
χατέχεται δὲ τέλεον, ὅταν τὸν τοῦ Kaddtov τύπον ὡς αὐτὸν τὸν Καλλίαν 2 2 = 
΄ ~ ““ ar νι ΄ ξ΄ ~ , σ aon a , 5 Vv ΄ 5 

δρᾷ. ὅταν δὲ τὸν τύπον ὁρῶσα λέγῃ, ὅτι ὅδε ὁ τύπος οὐχ ἔστιν ὃ ἀλη- 

50 ϑινὸς Καλλίώς. ἀλλ εἴδωλον Καλλίου, ὅταν οὖν ὁρῶσα τὸν τύπον οὕτω 9 9 Ὁ 

\ 

δύνηται χρίειν, od χατέχεται. xat τοῦτό ἐστι τὸ ἐγρηγόρως αἰσϑάνεσϑαι, 

1 yap ante ὃν add. RP τῷ πνεύματι 7) τῶ αἵματι CRP Soph. τοῖς ἐν Sa: tw ἐν C: 

7, RP Soph. 4 μόνον a (μόνων etiam Soph.) 6 ἔχειν RP: ἔχει C λέοντος RP 

7 οἷδεν R: variant Sethe libri σχῆμα post ὄψις add. CRP 9 ἀχάρη P: ἄχαρι CR 

μόνων ὁ 12 ἕτερα RP 13. 14 ὁτὲ μὲν ἃ: om. ceteri 14 οὐδὲν CP 

φαίνονται μὲν S μὲν om. CRP 16 ἣν] ἢ RP 17 χείρονα] οὐκ ἐρρωμένα 

Arist. M(EY) 18 δὲ] yap © ta om. CRP μελαγχολοῦντες RP 

19 xat (post yap) om. a 21 xat ante διὰ add. a (Arist. EMY) δοχεῖν χινεῖσϑαι 

a (Arist. L) οἵ. δὰ p. 70,3 χινουμένης C 22 ws] ὁρᾶν Arist. EY χαὶ post φαμεν 

add. Ca (Arist. praeter 5) χαὶ SRP (Arist. SU): om. Ca (Arist. EMYL) 24, 25 τοῦ 

od] τοῦ μὴ Sa 25 πλανωμένη RP? 26 ἐγρηγορὼς Arist. LSP 29. 80. ὁ ἀλη- 

ϑινὸς ἃ: ἀληϑινὸς ceteri 31 δύναται CRP 
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τουτέστι τὸ δίχα ἀπάτης ὁρᾶν τὰ ἐν τῇ χαρδίᾳ εἰόωλα χαὶ τοὺς τύπους. 144ν 

χαὶ ταῦτα μὲν προειλήφϑω. εἰπὼν δὲ ὅτ' χαὶ ἐγρηγόρως ὃ δοχεῖ ἀχούειν 

χαὶ δρᾶν χαὶ αἰσϑάνεσϑαι, ἐπήγαγε διὰ τὸ τὴν ὄψιν ἐνίοτε δοχεῖν 

χινεῖσϑαι οὐ χινουμένην, ὥς φαμεν. ἔστι GE τὸ λεγόμενον δυνάμει 95 

5 τοιοῦτον" ὅταν γὰρ ἢ ὄψις οὐχ ἀπατηϑῇ ἐν τῇ τῶν δαχτύλων ἐπαλλαάΐξει 

ἐπίσης τῇ ἁφῇ, ἀλλ ἀνεξαπάτητος μείνῃ, οὐδὲ ἐν τοῖς ὕπνοις ἀπατᾶται 

ἢ αἰσϑητικὴ ψυχή" ἀλλ᾿ ἢ μὲν ἁπτιχὴ δύναμις αὐτῆς τὸ ἕν δύο λέγει 
ἢ δὲ δρατιχὴ ἐγρηγόρως ἀντέχεται χαὶ ἀντίφησιν, ὅτι τὰ δοχοῦντα δύο 

οὔχ εἰσι δύο, ἀλλ᾽ ἕν. χρίνομεν γὰρ πολλάχις χαὶ ἐν τοῖς ὕπνοις λέγοντες, 

10 ὅτι δύο μὲν δοχεῖ, οὐχ εἰσὶ δέ, GAN ἕν. δοχεῖ οὖν ἐν τοῖς ὕπνοις τὸ ἕν 

δύο ἐν τῷ τὴν ἅφὴν δύο ἐπ ὅμως τὸ χρῖνον, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν 73 

διάνοια, οὐχ ἀπατᾶται διὰ τὸ μηδὲ τὴν ὄψιν ἀπατηϑῆναι. λογιχώτεραι 

δὲ τῶν αἰσϑήσεων ὄψις χαὶ ἀχοή. διὰ οὖν τὸ μηδὲ τὴν ὄψιν ἀπατηϑῆναι, 

χἂν δοχῇ ἠπατῆσθϑαι ἢ διάνοια διὰ τὴν ἀφήν, GAN οὖν διὰ τὴν ὄψιν οὐχ 
18 ἀπατᾶται. τὸ δὲ ἐνίοτε ἀσφαλῶς ἐπῆχται. οὔτε γὰρ ἀεὶ ἀπατᾶται, οὔτε 

why ἀεὶ ἀνεξαπάτητός ἐστιν, ἀλλ᾿ ἐνίοτε ἀπατᾶται. ἐνίοτε δὲ οὐχ ἀπατᾶται. 
~ > Ἀ 7 σ \ a a7 > 

ELTWY OF, OTL TO ἕν OLO GOXEL oO? ιὰ τὸ τὴν Gory δύο χινήσεις εἰσαγγέλλειν, 
ἐπήγαγεν. ὅλως γὰρ τὸ ἀφ᾽ ἑχάστης αἰσϑήσεώς φησιν ἣ ἀρχή. 8ῦ 

! 

Υ > Ld c ~ ΄ - ᾿Ν ΄, ε ΄ ν ~ ε 

ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον: ἁπλῶς γὰρ ὁποῖον ἂν διαπορϑυξύσῃ ἢ ἁφὴ ἣ ἣ 
v SSN » ~ We Cares Ζ SN > ΄ EG 

20 ὄψις 7 ἄλλη τις τῶν αἰσϑησεων, τοιοῦτον λέγει αὐτὸ εἶναι ἢ πρώτη αἴσϑησις" 

ταύτην (ap εἶπεν ἀρχήν. ὥστε χαὶ τὸ ἕν ἂν ὡς δύο διαχομίσῃ. τὸ ἕν 

δύο φησὶν 7 ἀρχή, ἂν μὴ ἑτέρα χυριωτέρα ἀντιφήσῃ. εὐϑὺς γὰρ ἢ ὄψις 

χρείττων χαὶ χυριωτέρα οὖσα τῆς ἁφῆς ἀντίφησι λέγουσα: εἷς ἐστιν ὁ 
ΟΝ ~ Ὁ - ν»3 > a 5 

δάχτυλος, μᾶλλον GE τὸ τοῦ δαχτύλου εἴδωλον ἕν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ δύο. ἀλλὰ 
4 ξ΄ ee | 4 ~ τ , ’ ξ΄ 7 ~ a [Ὁ ΄ ¢t ἊΝ ~ 

25 wal Ἢ obrs τὸ τοῦ Tov wcyetos WS ποδιαῖον διαπορϑμευσασα, ὡς TOOLALOY 40 
5 ΟἹ ~ Ὑ Ἂν ~ ~ ~ cr 

αὐτό φησιν ἣ ἀρχὴ ἐν τοῖς ὕπνοις (OpMuev γὰρ χαὶ τοιαῦτα ἐν τοῖς ὕπνοις), 
>] , ~ Vv 5 ΄ δὴ >] 

ἀλλ ἢ διάνοια ὡς χυριωτέρα τῆς ὄψεως ἀντίφησι χαὶ λέγει" οὐχ ἔστι 
~ 

ποδιαῖος, ἀλλὰ μείζων τῆς γῆς. 
- ΄ Ψ ‘ 4 >] \ ΄ \ ΄ 

Ταῦτα εἰπὼν πάλιν ἐπαναλαμβάνει τὸν Anyov χαὶ φησι φαίνεται 

80 μὲν οὖν πάντως, δοχεῖ δ᾽ οὐ πάντως τὸ φαινόμενον. φαίνεται μὲν 
€ 2 

γὰρ ἐν τοῖς ὕπνοις χαὶ τὸ () ν δύο χαὶ ὁ ἥλιος ποδιαῖος, οὐ δοχοῦσι δὲ 

τοιαῦτα, AV UN χατέχηται ὑπὸ τῆς ἀναϑυμιάσεως τὸ ἐπιχρῖνον. εἰ μὲν 
- 

οὖν μὴ xatéyetar ἣ διάνοια, φαίνεται μέν, οὐ δοχεῖ δέ" εἰ GE χατέγεται, 45 

1 τουτέστι τὸ scripsi: τουτέστι τὸ ἐγρηγόρως zat Sa: to CRP 3 “at ὁρᾶν om. P 

3. 4 χινεῖσϑαι δοχεῖν CRP ὃ ἀπατηϑεῖσα RP: ἀπατηϑείη C ἐπαλλάξει om. C 

6 μένη RP 7 αὐτῆς om. CRP 8 ἀντιφάσχει CRP Soph. 9 Bie 

ἕν (10) om. CRP 13 δὲ] yap CRP ἡ ὄψις χαὶ ἡ axon CRP f. Alex. 

De sensu p. 10,27 ss. Wendl. γοῦν P 14. 15 4 διάνοια---ἀπατᾶται a: om. πὸ, 

15 ἐπῆχται ἀσφαλῶς CRP 19 διαπορϑμεύσῃ Pa: διαπορϑμεύσοι SCR: variant Soph. 

libri 19. 20 ἡ ὄψις CRP 21 διαχομίσαι RP: διαχομίσοι S 22 ἕτερον 

χυριώτερον ΟΡ 23 χυριωτέρα] τιμιωτέρα RP ἀντιφάσχει CRP 24 δάχτυλος 

corr. in δαχτύλιος SC δακτυλίου (ὁ 25 ὡς om. CRP 26 τὰ τοιαῦτα 

CRP, item 32 27 ἀντιφάσχει CRP 30 οὖν---φαίνεται μὲν om. RP 
31 prius χαὶ om, 0 
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Ἁ Ὃ) \ . Δ 5 x >) Pd - Ἁ 5 

και OULVETAL χαὶι OOXEL. εἰπὼν OF ἄν TO επιχρινον 7 AATEY HAL, εχ 144. 

΄ \ =A 5 A ba | >) Ἁ ~ ΕῚ i t 4 ,ὔ ’ 

maga hon ἐπήγαγε τὸ ἢ εἰ τ χινεῖται τὴν οἰχείαν χίνησιν, λέγων 

οἰχείαν χίνησιν my οἰχείαν ἐνέργειαν" τὸ γὰρ ἐνεργοῦν χατὰ τὴν οἰχείαν 
\ \ tS. 5 

even’ γειαν οὐ χατέχ εται, χαὶ τὸ μὴ χατεχόμενον ἢ ἐμποδιζόμενον ἐνεργε 
fa AY ~ " ΄ Vs wv ς 

οἰχείαν ἐνέ ἐρήξιαν. ODTWS OF TALTA επηγαγξν, WS εἰ ελξγε" χαν τε ἂν UT, 
ὃ 

»: ΄ v ~ ‘ ΄ 

HUTS) rae βούλη ταί τις λξγειν, χαν καθ. OVEE τοὶ αν 1) XAT τΞ 1 ται TO 

Ὁ zt ‘ ~ δ , > , } ’ ΟἿ Ν), 3 ae Se Ss 

EAY χινηται τὴν οἰχείαν SVEOVELLY ; OD0= y OL VDE. τὴν GO ξεφέξζης KEEL ὃ0 

οὕτως ἀναϊνωστέον: ὥσπερ δὲ εἴπομεν ὅτι ἄλλοι ὃν. ἄλλο πάϑος 

εὐαπάτητοι, χαὶ τὸ χινεῖσϑαι τὰ αἰσϑητήρια zal ta ἄλλα ta 

10 συμβαίνοντα περὶ τὴν αἴσϑησιν. οὕτως ὁ χαϑεύδων διὰ τὸν ὕπνον" 

ἀπατώμεϑα yap οὐ μόνον διὰ τὴν τῶν αἰσϑητηρίων χίνησιν, ἀλλὰ χαὶ διὰ 

φόβον ἢ ἔρωτα ἣ ἄλλο τι τοιοῦτον. οὕτω ὃὲ ἀπατώμεϑα ἐν τοῖς ὕπνοις, 

ὥστε, ἂν ἔχῃ καὶ μιχρὰν ὁμοιότητα τὸ τοῦ Καλλίου εἴδωλον πρὸς τὸ τοῦ 
τι Ἢ ox pa “ τῶν oa ~ 5 χὰ ) Ve > =, ~ m4 δὺς re ~ no mie aN ae kK 5 , 

Σωχράτους 7 τὸ τοῦ λύχου πρὸς τὸ τοῦ χυνος, ορῶντες TO TOU αλλίου 
bal ~ , 7 i) ~ a 7 ἊΝ ΄ ΄ ~ μὰ , ΄ ~ 

15 % τὸ τοῦ λύχου | δοχοῦμεν Σωχράτην ἢ χύνα δρᾶν, ἢ πάλιν ὁρῶντες τὸ 14ὅτ 
~ 7 “7 > ~ 5 LN GY whe ΄ ~ ἘΌΝ \ ΄ ΄ 

τοῦ Καλλίου εἴδωλον δοχοῦμεν αὐτὸν τὸν Καλλίαν δρᾶν διὰ τὴν ὁμοιότητα. 
» AY ΄ > 2 5 > ΄ ΄ ΄ ᾿ ΄ 

ἐνεογεία OS χινησεις εἰσί, xa ἃς ἐνεργεῖ ἐν τοῖς ὕπνοις ἢ Ψυχή, ὃδυνα- 
a/ Qe oA a7 > ~ > 

UWst Os, χαὺ ας GOVATAL ἐνεργησαι ἐνούσας. 

" oo μι) ἈΝ ΣᾺ, 2 paren ᾿ ar Ἂς a ΩΝ INGE. 5) 

p. 401010 Οὕτω δ᾽ ἐχοῦυσιν, ὥστε ἐν τῇ χίνησει THOL FOS εἐπι- 

20 πολάσει ἐξ αὐτοῦ ἢ χίνησις. 

Ἔξ αὐτοῦ ἀντὶ τοῦ ἐχ τῆς χατιούσης ἀναθυμιάσεως ἐπὶ τὴν ἀρχήν" 1 

ἐν αὐτῇ γὰρ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ε εἴδωλα τυγχάνουσιν 

ὄντα. εἰπὼν ὃὲ ὅτι αἱ χινήσεις αἱ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις 

γινόμεναι χαὶ συγχατελθοῦσαι τῇ αἀναϑυμιάσει, ἥτις 5) εδὸν atua ἐστιν. at 
‘ \ | oh YI 

ΓΔ] 
>) . , ΄ 3 

~ 

εἰσι δυνάμει, at δὲ ἐνεργεία, διὰ τῶν ποοχειυένων διαρϑροῖ, πῶ 
ὥς τ bo o Bey 

sy NFS a ΄ ΄“΄ la »] bd) \ ὙΝ 

ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας. ισμεν Of πάντως, ὅτι χινήσεις αὐτὰ τὰ εἰδωλα 1d 
5. \ ~ ~ 5 *5 4) led 

χαὶ τοὺς τύπους τοὺς ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν λέγει. GAN αὐτὸς μὲν οὕτως 
- “ 5 ΄σ i 4 , Vv 

έγει, ἡμῖν δὲ λοιπόν. ἐστιν ὑποδείγματι πο τ οτι τὸν λόγον. εστι τις 

ἐπιστήμων 6 ἤδη ἐνεργῶν χατὰ τὴν ἐπιστήμην, ἕτερος ὁ ἔχων τὴν ἕξιν 
> ~ ΄ σ , ~ , \ 

30 χαὶ μὴ Sure, ἄλλος ὃ μανθάνων ἕνα φέρε εἰπεῖν ἐνιαυτόν, χαὶ ἕτερος 
΄ 

» v ε ~ \ > ΄ " - 

ὃ ἤδη ἀρξάμενος, ual ἔτι ὁ παῖς. χαὶ εἰσὶν οὗτοι πάντες πλὴν τοῦ ἐνερ- 

~odytos δυνάμει ἐπιστήμονες" ὁ μέν, ὃ ἐν ἕξει, ἐγγύτερος τοῦ ἐνεργοῦντος" ὃ 30 

1 ἐὰν Arist. MYSU μὴ τὸ ἐπιχρῖνον κατέχηται RP: μὴ χατ. ὁ ἐπ. S (μὴ om. Arist. 

praeter SU) 2 εἰ μὴ a (Arist. L): χαὶ ceteri (Arist. SU, 7 Ἧς Arist. EMY) 

κινῆται S (Arist. MSU) 3 τὴν οἰχείαν ἐνέργειαν οἰχείαν κίνησιν a 4 χαὶ om. S 

vy post 7 add. ἃ 5 av CRP: om. Sa 6 ἂν om. ὁ 7 ἐὰν] κἂν CRP 

Ἑξῆς RP 8 δι᾿ ἄλλο πάϑος ἄλλοι ὃ 9 εὐαπατητότεροι Arist. EMY χαὶ τὸ---αἴσϑησιν 

(10) post ὕπνον Arist. Soph. ΤΙ χαὶ om. RP 13 κάλλους S 14 7] καὶ CRP 

primum τὸ om. © 15 δοκοῦσι RP 19 ἔχουσιν] ἔχει a ὥστε, ἐάν τι κινήση τὸ αἶμα, 

woe Arist. EMY ἥδε] ἡδὶ a (Arist. L) 19. 20 ἐπιπολάζει P: anceps RK 20, αὐτῆς C 

(Arist. 1) 7 om. a 21 ἐξ αὐτῆς CRP 22 αὐτῷ RP ἀπὸ] ἐπὶ RP 

26 ἴσμεν cf. p. 3,2. 63,32 ss. 27. 28 λέγει οὕτω CRP 29 οἵ, De.an. B ὅ 

, 4117 392. 58, 32 ὁ μὲν 6 SCRP: ὁ μὲν Ρ΄ἃ ἐγγυτέρω CRP, item p. 132,1. ῶ 
Ρ ᾿ iy “77 ? 
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6: μανϑάνων ἐνιαυτὸν ἐγγύτερος μὲν τοῦ ἐν ket, πορρώτερος δὲ τοῦ ἐνερ- 145 

τοὖντος: ὁ ὃὲ ἤδη αὐξανόμενος ἐγγύτερος μὲν τούτου, πορρώτεροης δὲ τοῦ ἐν 

ἔξει χαὶ ἔτι πορρώτερος τοῦ ἐνεργοῦντος" ὁμοίως χαὶ ὁ παῖς. ὡς οὖν ἐπὶ 

τούτων, οὕτως ἔχουσι τῇ δυνάμει χαὶ αἱ συγχατελϑοῦσαι χινήσεις τῇ ava- 

5 ϑυμιάσει, χαὶ at μέν εἰσιν ἐγγύτερον τῇ χινήσει τῇ χινούσῃ τὴν ψυχήν. 

t & τοῦτο, δηλονότι τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν χινήσει τοδὶ 

ἐπιπολάσει, χαὶ εὐθὺς μετ᾽ αὐτὴν ie τὴν Ψυχὴν ἥδε ἢ ἔγγιστα αὐτῆς, 

χαὶ ταύτης φϑαρείσης ἢ ἐφεξῆς αὐτῆς. σαφηνίζει Gt χαὶ αὐτὸς ταῦτα ἐπὶ 2% 

ὑποδείγματι τοῖς πεπλασμένοις βατράχοις χαὶ ἀνιοῦσιν ἐν τῷ ὕδατι τηχο- 
‘ 

Vv 

10 μένου τοῦ ἁλός. εἴ τις γὰρ ξυλίνους πλάσε! θεῖτο. ἔντε φέρε εἰπεῖν 

τὸν ἀριϑμόν, εἶτα ϑήσει ee βαϑέος αγγείου πυϑμένα tov ἕνα xat ἐπιχαλύ- 

ψει αὐτὸν ἁλὶ πολλῷ. εἶτα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ἁλὸς ἕτερον χαὶ ὁμοίως 

ἐπιχαλύψε; ἐν GAL, χαὶ τοὺς λοιποὺς ἐφεξῆς οὕτως, εἶθ᾽ ὕστερον ἐπιϑήσει 

τὸν πέμπτον ἐάσας αὐτὸν ἀχάλυπτον, Ue oe ὃ uy χαλυφϑεὶς βάτραχος, 

15 ἀλλὰ ἀχάλυπτος ὧν χαὶ ὁρώμενος τῇ uat ἐνέργειαν χινήσει, περὶ ἣν ἤδη 80 
ἢ ψυχὴ ἐνεργεῖ, ot ὃὲ χεχαλυμμένοι ταῖς δυνάμει οὔσαις χινήσεσιν. εἴ 

τις δὴ τούτους οὕτω συνϑείη, εἶτα συμβαίη τήχεσϑαι χατὰ βραχὺ τὸν ἅλα, 
πρῶτον μὲν ἀναβήσεται ὃ τέταρτος χαὶ γενήσεται ἐνεργεία EOS ety? 
ὃ τρίτος, εἶθ᾽ 6 δεύτερος, ἔσχατον ὃὲ ὃ ἐν τῷ πυϑμένι. ὡς οὖν ἐπὶ τού- 

90 τῶν τηχομένου τοῦ ἁλὸς γίνονται ἐνεργείᾳ αἰσϑητοὶ ot βάτραχοι, οὕτω χαὶ 

ἐπὶ τῶν χινήσεων ἀνιεμένου τοῦ Lanier αἵματος χαὶ Avougvon xat ἐχ 3a 

παχέος λεπτοτέρου χαὶ ἐξ ἀδιαχρίτου χεχριμένου xat χαϑαρωτέρου γινο- 

μένου, ἐνεργοῦσιν ἐν τῷ χαταλειφϑέντι λοιπῷ αἵματι, ἐλάττονι ὄντι χαὶ 

χαϑαρωτέρῳ (τοῦ γὰρ πλείονος προσχριϑέντος τῷ σώματι τὸ χαταλειπόμενον 

ἀναγχαῖον ἔλασσον εἶναι), ἐνεργοῦσιν οὖ ἐν τῷ λοιπῷ αἵματι, τῶν ἐν τοῖς bo or 

αἰσϑητηρίοις χινούντων ἔχουσαι ὁμοιώματα, τουτέστιν οὖσαι ὁμοιώματα 

τῶν αἰσϑητῶν τῶν ποιούντων χίνησιν ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις. HOE AOE 

ὃὲ ταῦτα τὰ ὁμοιώματατα ταχέως, ὥσπερ τὰ Ev τοῖς νέφεσιν, ἃ παρει- 

χαζουσι ἘΠ: χαὶ ἀνθρώποις. χαὶ ὥσπερ ταῦτα ἀπ’ ἄλλων 

80 σχημάτων εἰς ἄλλα μεταβάλλει, τί χωλύει χαὶ τὰς τοιαύτας χινήσεις ἀπὸ 40 

ἄλλων εἰς ἄλλα μεταβάλλειν; ταῦτα εἰτ a 
\ 5 ΄ ΄ Ὁ 7 » 

ὧν ἐπιφέρει: τούτων OF, τῶν 
as ~ “ ~ Oo ΄ σ ν id , ~ 

WAWY τῶν ἐν τοῖς ὕπνοις φαινομένων, EXAGTOV ἐστιν ὑπόλειμμα TOD 
ny Ow 

- 

\ , 5 { , 9 , ~ 5 ~ >) ~ oOo \ 

ἐνεργείᾳ αἰσϑήματος, xat ἀπελϑόντος tod ἀληϑῶς αἰσϑητοῦ, ὅταν μὴ 
[4 Ἂ >) ~ \ > ~. σ ~ 5 7 / 3 ? > 

χατέχηται τὸ ἐπιχρῖνον, ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι τοῦτο οὐ Κορίσχος, ἀλλ᾽ οἷον 

80 Κορίσχος. 

1--- πορρωτέρω ter CRP 2 αὐξανόμενος) ἀρξάμενος RP 4 prius τῇ] τὸ CRP 

5 ἐγγυτέρω CRP χινήσει τῇ Om. Sa 6 πορρωτέρω CRP tot CRP 

8 ἐφεξῆς] δὲ ἡ ἔγγιστα C αὐτῆς] αὐτή RP étt conicio, cf. p. 71,28 

11 ϑήσει a: ϑήσειεν ceteri πυϑμένα om. R(P!) 11. 12 ἐπιχαλύψειεν CRP 

10 ἐπικαλύψειεν ἁλί CRP ἐν fort. del. ἐπιϑήσει a: ἐπιϑήσειε ceteri 

17 οὕτω συνϑείη a: οὕτως συνϑήσειεν 5: συνϑήσειεν οὕτως CRP 19 ἔσχατος P: 

anceps SR 22. 23 γενομένου RP 23 ἐλάττονι---λοιπῷ αἵματι (25) om. SPa 

20 avayxn R ἐν τοῖς om. C, s.s. R 26 αἰσϑητηρίων C ὁμοιότητα Arist. YL 

32 ὑπόλειμμα ἐστι CRP post tod add. ἐν τῇ Arist, 33 ἀληϑοῦς CRP 



\ 
* uo -" Vy y , » p- 461024 τε δὲ ἠσϑάνετο, οὐχ ἔλεγε Κορίσχον τὸ χύριον. 401 

[Ὁ] (η΄ 
Ty ΄ ao \ ) [ ΄ ἴς ‘ 4 3 \ ~ ‘ af " 

Γουτέστιν ὅτε γὰρ ἠσθάνετο (6 γὰρ συνόεσμος ἀντὶ τοῦ γὰρ χεῖ- 52 
σ΄ \ 2 , » σ \ > “ὩΣ 1A >] fs ΄ \ ~ 

tat), ὅτε γὰρ ῃσϑάνετο, ἥτοι ὅτε γὰρ ἐν τῷ ὕπνῳ od τ ὑπὸ τοῦ 
, ΄ , ~ , vs r 

χατελϑόντος αἵματος τὸ χύριον χαὶ ἐπιχρῖνον, οὐχ ἔλεγε Koptoxov τὸ 
ve b) > 3 5 - 7. ΄ 

5 εἴδωλον, ἀλλὰ διὰ τούτου ἐχεῖνον Kootaxoyv τὸν ane του- 
’ > ~ ΚΙ ΄ x ~ 34 4 ΄ 

τέστιν ἀλλὰ διὰ τοῦ εἰδώλου ἑώρα χαὶ διενοεῖτο τὸν ἀληϑινὸν Κορίσχον. 145v 
for νι ΡΣ. \ +_C¢ /, la Ὁ ee τ » 7 ΄ 333) 

οὐ δὴ εἰδώλου χαὶ αἰσϑανόμενόν φησιν, ὅτι τοῦτο οὐχ ἔστι Κορίσχος, ἀλλ 
» 7 xn 5 ΄ ΄ ~ 

εἴδωλον Κορίσχου. τὸ δὲ dv wh παντελῶς χατέχηται ὑπὸ τοῦ 
a Ss \ » ὦ - o \ ΄ » Vy 

αἵματος ὡς δηλωτιχὸν ἐπῆχται τοῦ ὅτε δὲ ἠσθάνετο, οὐχ ἔλεγε 
γ' ΄ \ , v ὌΝ \ \ Ce~ ~ ν 2 

10 Κορίσχον τὸ χύριον. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἑξῆς τῆς λέξεως τοιοῦτον: ἄν μὴ 
,~ c ~ σ Ν 

παντελῶς χατέχηται ὑπὸ τοῦ αἵματος χαὶ δοχῇ τὸ ὅμοιον αὐτὸ εἶναι τὸ 

Ἴσεων τῶν ἐν τ 
Sg ΄ \ aX PO ~ 6 > ~ \ 

αἰσθητηρίοις. τὸ GE λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστι τοῦτο τὸ χύριον χαὶ 

> QZ σ > ΄ - - ΄ \ ~ 

ahyvés, ὥσπερ ato}avouevoy τοῦτο χινεῖται ὑπὸ τῶν χινή 

χρῖνον ἂν μὴ παντελῶς ὑπὸ τοῦ αἵματος ἐν τοῖς ὕπνοις χατέχηται, ὑπὸ 

15 τῶν χινήσεων τῶν ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις οὕτω χινεῖται ὥσπερ αἰσϑανόμενον, 

χαὶ ὥσπερ τὸ UND αἰσθανόμενον. εἰ ur τι συμβαίη, οὐχ ἀπατᾶται, οὕτως 
X οὐδὲ τοῦτο. ἐὰν δὲ οὕτω χατέχηται, ὥστε TO ὅμοιον χαὶ τὸ εἴδωλον δοχεῖν 

Oo % , 3 ~ [4 \ ~ δῷ 7 ec 5 , 

ὅτι αὐτό ἐστι τὸ ἀληϑινόν, οὐ χινεῖται ὑπὸ τῶν εἰδώλων ὡς αἰσϑανόμενον 
38 ΄ " , ΄ ΄ > χαὶ τρόπον τινὰ ἐγρηγορός, αλλ ὡς ἀναίσϑητον. ὅταν γάρ, ὡς ἐρεῖ μετ 

‘ 

20 ὀλίγον, μὴ χατέχηται, οὔτε οὕτως ἐστὶν ἐγρηγορὸς ὡς τὰ ἁπλῶς χαὶ χυρίως 
, ἌΣ ΩΣ, ? ΄ “ΟΝ ΄ \ id ~ C > »ΧΝ 

Tomioese οὔτ᾽ αὖ πάλιν χαϑεῦδον ὡς τὰ ἁπλῶς χαϑεύδοντα, ἀλλὰ μεταξὺ 10 

ἐγρη [ορότος χαὶ χαϑεύδοντος. τὸ δὲ λεγόμενον περὶ τῆς ὑποβολῆς τοῦ 

δαχτύλου ἐν τῷ ὀφθαλμῷ οὐχ ὡς ἀληϑὲς εἴληπται (ποῦ γὰρ εἰχὸς ἣ ἐμὲ 
7 ἄλλον ὁντιναοῦν ὑποβαλόντα τὸν δάχτυλον εἰς τὸν ὀφϑαλμὸν λανϑάνειν. f ἱ 

" ΄ ,ὔ >) 5) ied » 7 " Ν 

25 ὅτι ὑπέβαλον ἣ ὑπέβαλεν :), ἀλλ᾽ οὕτως εἴληπται ἕνεχεν λόγου, δυνάμε: λέγων" 

χείσϑω ὅτι ὑπέβαλέ τις τὸν δάχτυλον αὐτοῦ, λέληϑε δὲ αὐτόν, ὅτι ὕπο- 

βέβληται. ὡς οὖν ἐπὶ τῇ τοῦ δαχτύλου ὑποβολῇ, οὕτω φησὶ καὶ ἐν τοῖς 15 

ὕπνοις, ἂν μὲν αἰσϑάνηται τὸ χύριον χαὶ ἐπιχρῖνον (τοῦτο δ᾽ ἐστίν, ὡς 

εἴρηται, ἢ διάνοια: ἱχανὴ δὲ ἢ διάνοια χαὶ ἐγρηγορότων χαὶ χοιμωμένων 

80 ἐπιβάλλειν τοῖς προσήχουσιν ἔργοις), ἂν μὲν δὴ αἰσϑάνηται ὅτι χαϑεύδει 
χαὶ πρὸς τούτῳ αἴσϑησιν ἔχῃ τοῦ πάϑους (τουτέστι τοῦ ἐνυπνίου, ἐν 

- ᾧ παϑει ἐστὶν ἢ αἴσϑησις τοῦ αἰσϑητιχοῦ: τῆς γὰρ αἰσϑητιχῆς 

1 χορίσχος ἈΡ 4 χαταλειφϑέντος ἃ χορίσχου τὸ C 5 τούτου cum Arist. SU 

(τοῦτο ceteri) 8 ἂν cum Arist. LU (ἐὰν EMY) 11 δοχεῖ S (Arist. praeter U) 

alt. τὸ om. EYL 12 ὥσπερ cum Arist. EMSUY (ὥσπερ μὴ L) τούτου a (τοῦτο 

etiam Arist.) αἰσθήσεων RP 13 τὸ δὲ --- αἰσϑητηρίοις (15) om. Sa 15. 14 

τὸ ἐπιχρῖνον Arist. praeter EM, cf. v. 28 et ad p. 75,14 15 οὕτω SC: οὔπω RP: 

οὕτω καὶ τότε a 16 συμβαίη ἃ: συμβῆ ceteri 11 ἐὰν Sa: ἂν CRP 

20 ὀλίγα S 21 ἐγρηγοροῦντα CR 28 δαχτυλίου e corr. © 24 ὃντι- 

ναοῦν Sa: τινὰ CRP δαχτύλιον C 25 ὑπέβαλον] ὑποβὰλ P: ὑπέβαλα C 

ἢ ὑπέβαλον P 27 τῆς et ὑποβολῆς conicio 28 αἰσϑάνεται Ὁ zat Ca (Arist.): 

om, SRP 29 xat post δὲ add. C 32 ἡ om. Arist. EMS αἰσϑητιχοῦ] cf. ad p. 74,6 
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ψυχῆς ἢ αἴσϑησις χαὶ ἢ ἐνέργεια ἐν τούτῳ τῷ παάϑει τότε γίνεται" περὶ 14Ὁν 

αὐτὸ γὰρ ἐνεργεῖ), φαίνεται μέν, λέγει δὲ ὅτι οὐχ ἔστι τὸ φαινόμενον 20 

Κορίσχος. ὅτι δὲ πολλάχις ὁρῶντες ἐνύπνια λέγομεν ἔτι ὑπνώττοντες, ὅτι 

τοῦϑ᾽ ὅπερ ὁρῶ οὐχ ἔστιν ἐνύπνιον, δῆλον τοῖς προσέχουσιν. ἰστέον δὲ 

5 ὅτι τινὰ μὲν τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι χαὶ τοῦ ἐν ᾧ ἢ αἴσϑησις τοῦ 

αἰσϑητιχοῦ, τινὰ δὲ χαὶ τοῦ πάϑους ἐν ᾧ ἢ αἴσϑησις τοῦ ὅπνω- 

τιχοῦ. χαὶ τῆς μὲν προτέρας γραφῆς ἢ διάνοια ἤδη εἴρηται, διὰ ταύτης 

33 εἴη ἂν λέγων πάϑος ὑπνωτιχὸν τὸ ἐνύπνιον, ἐν ᾧ 4 αἴσϑησις" τούτου 

“apo τοῦ ἐνυπνίου ἐν τοῖς ὕπνοις αἰσϑανόμεϑα. ἔστι ὃξ τὸ λεγόμενον χαὶ 
\ 

i 

ς ΄ ΄ 2) 5 > ΄ 

10 ὑπὸ ταύτης χαὶ OT ἐχείνης τὸ αὑτό. 25 

a ψΨ a. 3 QO~ ΄ Ψ > ΕΖ \ 

p. 46228 Ott δὲ ἀληϑη λέγομεν χαὶ εἰσι χινήσεις φανταστιχαι 

ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις, δηλον. 

Κινήσεις φανταστιχὰς αὐτοὺς λέγει τοὺς τύπους τοὺς ἀπὸ ae atathy- 48 

τῶν ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις ual GP αὐτῶν εἰς τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον, τὴν Abad i 
Ὁ 5 in δὴ 5 

15 χαρδίαν, ἐγγινομένους. εἰπὼν δὲ ὅτι γίνεται τὰ ἐνύπνια ἀπὸ τῶν pastes 30 
, 

χαὶ τῶν τύπων THY ἐν τῷ πρώτῳ Δ: ἡτηρίῳ, eset ὃς. ζητε 
~ oA 

U ν εἰ ὅλως 
>} , ~ ~ 3 - - \ 

εἰσὶ τύποι τῶν αἰσϑητῶν ἐν τῇ χαρδία, πιστοῦται τοῦτο, λέγω δὴ τὸ εἶναι 

τύπους χαὶ εἴδωλα ἐν τῇ χαρδία. ἀπὸ τῶν συμβαινόντων ne ἄλλοις atody- 
, 5 , 5 B) eSNG > 9, ΨΗ PS ,\ ~ ~, 5) ~ 

τηρίοις. εἰ γάρ εἰσιν ἐν τοῖς ἄλλοις αἰσϑητηρίοις εἴδωλα, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ 

90 Sort ἀφ᾽ ob χαὶ τοῖς ἄλλοις τὸ εἶναι τάδε τινά ἐστι. ona οὖν, φησίν, 
, >) ΄ ΄ , 

ὅτι εἰσίν, ἐάν τις προσέχων πειρᾶται μνημονεύειν, ἃ πάσχομεν 
΄, >) >) eS, ied ‘ O ~ 

χαταφερόμενοί te xat ἐγειρόμενοι. χαὶ od λέγει, ὅτι χαὶ dua τῷ 
᾿ > ΄ ΄ ΄ Δ ΡΨᾳ 

χαταφέρεσϑαι | χαὶ εἰς ὕπνον τρέπεσϑαι τα ΧΟ ΔΝ ει; ἀλλ᾽ ἔστι τὸ λεγό- 140- 

μενον, ὅτι ἃ πάσχομεν ἐγειρόμενοι, ὅταν ἢ ἔγερσις γένηται πλησίον 
=~ ~ > > > , ΄ 

25 τὴς, xatagopas” olov ct cy τῇ ἀρχῇ τῆς πρώτης ὥρας γένοιτο H χατα- 
΄ y ε > ~ ε , ~ [7 ἊΝ ἢ 2 aS EN “᾿ 

φορά, ἵνα ἣ & fees γένηται ἐν τῷ ἡμίσει τῆς ὥρας ἢ ἐν τῷ τέλει ἣ 
c Vv fp Cuan > 

ὅλως σύντομος. ἂν γὰρ ἡνίχα ὑπνώσας τις ἄρξηται ὁρᾶν ἐνύπνιον, εἶτα 
‘ \ | ee) ? 

5 ~ ΄ x [4 ΄ -" VWs 5 ΄ 

ἐγεοεῖ αὐτόν τις, ὥσπερ εἴρηται, συντόμως, ὁρᾷ τὰ εἴδωλα πρὸ ὀυμάτων. ὅ 
| ) j 9 inet ‘ ret 

, 5 ~ -“ "» , ΄ - 5 ΄ - 

ἃ γὰρ βλέπει ἐν τῷ ὕπνῳ, ἐγερϑεὶς χαὶ προσέχων ὁρᾷ αὐτά, ὥσπερ νῦν 
5 , ~ > ~ ΄ ΄ 

80 ἐγὼ τόνδε τὸν χάρτην. εἰ γὰρ χαὶ re ἐν τῇ χαρδία, ὅμως at χινή- 
- Ὑ > / > ~ a > , 

σεις αὐτῶν ἔτι ἐμμένουσιν ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς. ὥστε εἰ μὴ ἦσαν χινήσεις 
x 5 ~ > ~ > ~ 5» ΒΩ ΄ ε - 

χαὶ εἴδωλα τῶν αἰσϑητῶν ἐν τοῖς te οὐχ ἂν συνέβαινεν ἡμᾶς 

1. 2 περὶ---ἐνεργεῖ om. a 5 post tod add. πάϑους CRP, fort. recte ἐν ᾧ ἡ αἴσϑησις 

om. CRP τοῦ — πάϑους (6) om. P 5. 6 τῆς αἰσϑητιχῆς CR 6 nostri Arist. 

libri omnes alteram lectionem habent ἐν ᾧ om. P 8 ὑπνωτιχὸν πάϑος CRP 

9 αἰσϑανόμεϑα ἐν tots ὕπνοις CRP 11 τὰ ante ἀληϑῆ add. RP ἫΝ ἐν τοῖς---δῆλον 

om. RP 13 χινήσεις φανταστιχὰς om. RP 15 γίνονται a ἐστι] εἰσί RP 

21 πειρῶτο RP Soph. 24 7 om. RP (habet etiam Soph.) Ὁ τῇ om. Ca 

γένηται SRP ἡ] 3 RP 27 an ἡνίχα γάρ, av? γὰρ ὑπνώττων τις ὁρᾶν 

ἄρξηται Soph. 28 ἐγερεῖ αὐτόν τις Sa: ἐγερεῖ τις αὐτὸν RP: éyepdy C (Soph.) 

30 χόρτον CRP zat om. RP κατῆλθεν CP; anceps R dl αὐτοῦ ἡ 
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σ᾿» ’ ΄ > » τ Peal » “ ’ 

ὁρᾶν Σωχράτην, ef οὗτος Fv ὁ ὁρώμενος ἐν ὕπνῳ, μὴ παρόντος Lw ὠχρά- 1410: 

3 ‘ ‘ v ~ , ΄ ΄ > , 

TOUS. ἀλλὰ χαὶ SVLOL τῶν νεὼν ὑπὸ τινος ¢} Ἱερϑέντες χαὶ πάμπαν ee 

> ΄ 7, ~ ΄ 
᾿ 

ε ΟΣ ΄ > 5 as ~ ray 

διαβλέψαντες εἰδωλα εἰδον ἐνώπιον αὐτῶν Ld τάμενα᾽ ταῦτα GE σὰν αἱ ἐν 10 

= τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀπὸ τ σϑητῶν χινήσεις. 
ΤΊ" , / v 5 ΄’, ΄ 9 

ἢ Taita εἰπών, συμπεραίνεται λέγων" ἔστι τὸ ἐνύπνιον φάντασμα ἔν 

@- 
“ \ > > o > ΄ -ν \ \ ‘ Yo 4 - A pre. ΄ 

ὑπνῳ. TO O ὃν ὑπνῳῷ ETH YAYE OLA TO χαὶ TA SLOWAC, ATED ρῶσιν οι 

πάμπαν ἐν σχήτ tet διαβλέποντες, εἶναι μὲν φαντάσματα, οὐχ ἐνύπνια δέ" 

τὸ γὰρ ἐν ἐγρηγόρσει φάντασμα οὐχ ἐνύπνιον, ἀλλὰ τὸ ἐν ὕπνῳ φαινό- 

ὑενον φάντασμα. τοῦτό ἐστιν ἐνύπνιον. οὔτε οὖν τὰ εἰρημένα εἴδωλα χαὶ 

10 φαντάσματα εἰσιν ἐνύπνια, οὔτε ἄλλο τι φαινόμενον λελυμένων, τουτέστιν 1 

ἐνεργουσῶν, τῶν αἰσϑήσεων. ὁρῶμεν γὰρ φαντάσυατά τινα διὰ νόσον 

evepypuowy τῶν αἰσθήσεων, ἅπερ οὔ φαυεν ἐνύπνια. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πᾶν = 
‘ 
5 \ ΄ > ~ of a 

τὸ ἐν ὕπνῳ φαντασυα ἐνύπνιόν ἐστι’ τὰ γὰρ φαινόμενα ἐν τῷ ὑπνῷ, OTAY 
, \ , \ 5 ~ ΄ / >) 5: ΄ 

uy χατέχηται τὸ χύριον χαὶ τὸ ἐπιχρῖνον, φαντάσματα μὲν εἰσιν, ἐνυπνια 
ἊΝ “ > \ " -“ ΄ ΄ " ῃ 

15 ὃ᾽ οὔ. εἰπὼν ὃξ ὅτι οὐὸὲ πάντα τὰ ἐν ὕπνῳ φαινομενα φαντάσματα ενυ- 

τ πεν σον FES Feet ETE 
πνιά εἰσι, τίνα ταῦτά ἐστι λέγει, ὅτι of ψόφοι, ὧν αἰσϑάνεταί τις χαϑεύδων, 

, 

χαὶ τὸ φῶς χαὶ of χυμοί, ταῦτα οὔχ εἰσιν ἐνύπνια. οἱ γὰρ ὑπνώττοντες 30 
BN v CaN νον , ohn 

χαὶ μεταξὺ ὄντες τοῦ ἁπλῶς γρηγοροῦντος χαὶ ἁπλῶς χοιμωώμένου, sav τις 

Woot ἣ φῶς χρατῶν διέρχηται, αἰσϑάνονται χαὶ τοῦ φωτὸς χαὶ τῶν ψόφων, 
- a0 > > , > ΄ 7 » \ > ΄ 

20 δοχοῦσι δ᾽ ἐν ὀνείρῳ τούτων αἰσϑάνεσϑαι: ὥστε χαὶ πολλοὶ ἐγερϑέντες ‘ 

ὥ τ >) , ‘ ! 4 ~ fe. \ \ 5 5» 

λέγουσι πρὸς αὐτηυς" σὺ ower $° σὺ TO φῶς χατέεχεις᾿ Ud τὸν Ἤλιον €00- 
: ‘ ᾿ 

σ Vv ~ ΄ - ay 2 Vv ax Ψ »΄' 355) hy Ξ or > leat 0 ies 

χουν ὅτι ὄναρ ταῦτα ὁρῶ, τάχα Ge οὐχ OVAD Ἣν AUT, ἀλλ᾿ ἀληϑῆ. αἰσϑανον- 
» - Ἁ 4 ΄ 

ται δὲ τούτων ἀσϑενιχῶς χαὶ οἷον τοῦθ τς, mi ee αἰσϑάνοντα!. ὡς 
\ v ΄ ἅ \~ 5 ‘ ~ 3 ΄ id ~ νὰ 

yao ἔχει ὃ ἁπλῶς ἐγρηγορὼς πρὸς τὸν πῇ ΞῚ ρηγορότα, οὕτω χαὶ ἢ ἁπλῶς 30 
ἘΞ VQ \ \ ~ V_¢ 4 A \ ΄ Ξ ‘ 

25 αἴσϑησις πρὸς τὴν τῇ αἴσϑησιν. ἀλλὰ χαὶ ane χαϑεύδοντές TH, μὴ 
ν >. \,~ 5 ΄ ow " 5 

ἔχοντες G8 παντελῶς χεχλεισμένα τὰ βλέφαρα, ἀλλ΄ ἠρέμα χαὶ ὀλίγον 
eB ae ea φῶς, ἐγερῦεντες > / ~ ~ ’ 

ἀνεῳγωένα, χαὶ ὁρῶντες τὸ τοῦ παραχειμένου λύχνου 
3 ‘ = 5 , \ ~ Ca ἤ v σ 5» ΄ Cia 5 ΄ ΄-΄ 

ΞῸ ϑὺς ξεγνωρισαν TO TOV λύχνου ον. ὁπερ οὐχ ὡς KUY VOU SVOULLOY 

x34) 
΄ 

΄ ~ ΄ 5 I> , > \ ~ > 

ὁρᾶν, GAN ὡς ἐνύπνιον, μὴ χαϑεύδοντες γάρ᾽ οὐ γὰρ ἁπλῶς χαϑεύδουσιν, 
> \ ~ ἊΝ ᾿Ν a ~ σ ΄ - σ᾿ 

80 ἀλλὰ πῇ. νομίζοντες δὲ χαϑεύδειν δοχοῦσιν, ὅτι ἅπερ ὁρῶσι χαὶ ὅλως 
oC , ΄ 3 ‘ Vv ΄ὔ be / ~ 

ἅπερ φαντάζονται ἐνύπνια εἰσιν, μὴ ὄντα ἐνύπνια. χαὶ SGI, φωνῆς 30 

ἀχούοντες χαὶ νομίζοντες, ὅτι ἐνύπνιόν ἐστιν, ἐγερϑέντες εἶδον τὸν ἀλεχτρυόνα 
δὴ 3 QO. > ΑΝ ΄ 

χαὶ εὐθὺς ἐγνώρισαν ὅτι οὐχ ἐνύπνιον τὸ φαινόμενον, ἀλλὰ φάντασμα. 
~ »\ oa oO Vv Vv ΄ ΄ ~ , 

ταῦτα 6& ὅτι οὕτως ἔχει. ἴσμεν ol πειρώμενοι μνημονεύειν τῶν τοιούτων. 

35 of δ᾽ ἀποχρινόμενοι ἐν τῷ ἐρωτᾶσϑαι, ὅτε ὑπνώττουσι, πολλάχις οὐ υᾧνη- 

teoromssOhE! sash 5 2 post πάμπαν add. xat Sa (om. etiam Soph.) 

3 βλέψαντες C ὃ συμπεραίνει CRP 11 ὁρῶμεν ἃ: ὁρῶ S: ὁρῶσι CRP 

νόσον] Ὁ CORP 13. 14 ὅταν μὴ ee a: OTE μὴ χατέγεται ceteri 

14 τὸ om. S, prius P; fort. recte cf. ad p. 19,10 . 16 εἰσὶν ἐνύπνια CRP 18 ἐγρη- 

γοροῦντος R: ἐγρηγορότος P Soph. 21 post poe add. 7 CRP Soph. 22 ὅτι 

om. CRP ὁρᾶν CRP 23 τούτοις RP πόρρωϑεν Arist. 24 éyonyo- 

ροῦντα OR 26 ἐγχεχλεισμένα CR RP ἔπι 21 ἠνεωγμένα CR 91 εἰσιν! So 
we 

εἶναι CRP 32 δὲ ante εἶδον add. C 35 ἐν om. RP 
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μονεύουσιν ἐγερϑέντες, ὅτι ἀπεχρίϑησαν, ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσιν. ὥστε δῆλον ὅτι, 140: 
5 VS ΄ 5 ΄ v τῷ ~ , 

ἐπεὶ ἀποχρινόωμενοι οὐ UY_WOVEvODGLY, οὔτε ἁπλῶς γρηγοροῦσιν (ἐμνημόνευον 

γὰρ dv), οὔϑ᾽ ἁπλῶς ὑπνώττουσιν (οὐ γὰρ dv ἀπεχρίϑησαν), ἀλλὰ πῇ 80 

ὑπνώττουσι “al πῇ γρηγχοροῦσιν. ἀληϑεῖς δὲ ἐννοίας παρὰ τὰ φαντά- 

σματα λέγει τὰς χρίσεις. δι’ ὧν ἐν ὕπνῳ χρίνομεν, ὅτι τοῦϑ᾽ ὅπερ ὁρῶ μ 5 ξγξε s ρ Sts 5 cS t 0 OLE cpt NO) L “ ξρ er σι 

5 v 5» Ψ 

ΟΟᾺ ἔστιν SYUTVLOY. 
᾿ / N ~ ἊΝ ‘A (e! ae 2: pee, ΝΑ = We wae Nien Ἀ ΄ ~ 

“ἀφὴ OF TO ἑξῆς. EVAYVTLWOLY GE ταυτὴν Λεγει TO ὁρᾶν [on 
4 VUTVLOV 

Ἁ [ ~ ‘ ‘ ΄ ~ 9. ΄ ~ ΄ ~ 

χαὶ μὴ ὁρᾶν" τὸ γὰρ μὴ ὁρᾶν ἐναντίον τῷ ὁρᾶν. | 

2 οὔτι RP ἐγρηγοροῦσιν CRP 3 ἀπεχρίνοντο CR: ἀπεχρίϑησαν vel ἀπεχρί- 

vavto Soph. libri 4 post ὑπνώττουσι add. οὐ yap ἂν ἀπεχρίνοντο ἢ ἐγρηγο- 

ροῦσιν CORP 7 ἐνύπνια CRP add. τέλος τῶν σχολίων εἰς τὸ περὶ ἐνυπνίων 

ἀριστοτέλους ἃ 
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APISTOTEAOY. 

p. 462012 Περὶ δὲ τῆς μαντικῆς τῆς ἐν τοῖς ὕπνοις γινομένης 

χαὶ λεγομένης συμβαίνειν ἀπὸ τῶν ἐνυπνίων. 

5 Μετὰ τὸ Περὶ ἐνυπνίων εὐθὺς τάττει τὸ []ερὶ τῆς ἐν τοῖς ὕπνοις 17 

υαντιχῆς. λέγεται δὲ μαντιχὴ διὰ τὸ προρῦυ τθυξεῦαι χαὶ προγινώσχειν, 

ἃ ἀέλλομεν ποιεῖν ἡ repeal ὕστερον, παρὰ τῶν ἐνυπνίων. ἀπὸ γὰρ τῶν 

ἐνυπνίων προμαντευόμεϑα, ὅτι τόδε τι ἡμῖν συμβήσεται. ταύτης δὴ τῆς 

υαντιχῇῆς οὔτε χαταφρονῆσαι ῥάδιον ὡς μὴ ἐχούσης τι σημεξιῶδες 7 20 

10 προμάντευμα τῶν μελλόντων γίνεσϑαι (meter γὰρ ἡμᾶς ἢ πεῖρα τῶν xa) 

ἐχάστην γινομένων, ὡς ἔχει τι σημειῶδες), οὔτε det πάλιν πεισϑῆναι, ὅτι 

τὰ ἐνύπνια αἴτιά εἰσι πάντων τῶν μελλόντων γίνεσϑαι, ἀλλὰ τούτων τινὰ 

μέν εἰσιν αἴτια, τινὰ ὃὲ σημεῖα, τινὰ OF συμπτώματα. τίνα ὃὲ τούτων 

αἴτια χαὶ τίνα σημεῖα χαὶ τίνα συμπτώματα, αὐτὸς ἐρεῖ προελϑών. εἰπὼν 

15 δὲ ὅτι χαὶ τὸ περὶ ἐνίων εἶναι τὴν μαντιχὴν ἐν τοῖς ὕπνοις ἐπή- 
i 

. 
| 

Nae τ \ \ ~ v > , e , » ΣΟ τὸν 

yaye: δι᾿ ὃ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐνυπνίων ὁμοίως ἄν τις OtyvEry. % 
v ΝᾺ ‘ 4 ~ Va yv ~ \ , \ v A , 

ἔστι δὲ τὸ περὶ τῶν ἄλλων ἴσον τῷ περὶ πάντων χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγό- 
> LL ~ Vv ~ 5 ld ~ ΄ 

μενον δυνάμει τοιοῦτον" ἐπεὶ γὰρ ἔνια τῶν ἐνυπνίων ἔχουσι σημειῶδές τι, 

οἰηϑείη ἄν τις ὅτι χαὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ἐνύπνια τοιαῦτα τυγχάνει, καὶ 

90 οὐδέν ἐστιν ἐνύπνιον, ὅπερ οὐχ ἔχει τι σηυμειῶδες. ἀλλὰ τὸ μὲν ἔχειν 

τινὰ σηυειῶδες δῆλον, τὸ GE ἡ λέγειν αἰτίας εὐλόγους πῶς τοῦτο συμ- 

βαίνει. ἀλλ᾽ ἀπ τ αἰ νεαῆαι, ὅτι ϑεός ἐστιν ὃ ταῦτα πέμπων, ἀπιστεῖν ἡμᾶς 
~ v \ \ \ C , a c \ ΄ ΡΥ ΟῚ ΄ > Ε 

cl. “Ὁ OS ὦ ως Ϊ ι ποιεῖ. ἄλογον γὰρ τὸ τὸν ϑεόν, ὃς ἑαυτὸν μόνον ὁρᾷ (αὐτὸς γάρ ἐστι 30 
ἔν 

1. 2 titulum praebet Ca: om. SRP, sed περὶ τῆς xa? ὕπνον μαντικῆς in mg. S 

3 τοῖς om. RP γενομένης a 3. 4 λεγομένης καὶ γινομένης S ἢ ἐνυπ- 

νίων ἃ: ὕπνου CRP: μνήμης S, ef. p. 60,2 6 λέγει δὲ μαντιχὴν S πραγμα- 

τεύεσϑαι RP 7 ὕστερον ποιεῖν ἢ πράττειν CRP παρὰ Sa: ἀπὸ CRP 

8 πραγματευόμεϑα RP 10. 11 χαϑ᾽ ἕκαστον a 11 πάλιν det CRP 

12 πάντων post γίνεσθαι CRP 14 prius zat τίνα] τίνα δὲ S ἐρεῖ προελθών ὃ: 

προελθὼν ἐρεῖ ἃ: ἐρεῖ προϊών CRP 15 ὕπνοις cum Arist. S (ἐνυπνίοις ceteri) 

17 πάντων in textu habet Arist. M 18 ἐπειδὴ CRP 19 τυγχάνουσι C 

20 οὐδέ C 23 ef. locos Arist. apud Bonitzium, Ind. p. 825817 
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“τ᾽ OO, 

5 ΚΠ Ἢ ~ τ τῷ -“ De ~ σ ΔΝ 

τὸ ἀεὶ νοοῦν χαὶ ἀεὶ νοούμενον), εἰς τοιαῦτα χατάγειν ual χατασπᾶν. ὅτι ce 140. 
aN vs ” » ὅσον \ 

τοῦ ϑεοῦ ἀφαιρεϑέντος οὐδὲν ἄλλο φαίνεται εὔλογον, οὐχ ἄδηλον. τὸ γὰρ 

προορᾶν ἡμᾶς τινα πράγματα, ἃ μέλλει συμβαίνειν ἐν ταῖς ᾿ Ηραχλείαις 
- YW. , oO 

Te τὸ λέγειν τὸ αιτιον τοῦτου. OTL a 
ry “9 ΄ ΄ > 

στήλαις 7 ἐν Bopvotéver, ὑπὲρ ἡμᾶς ἐ 
> ay , ὟΣ ~ lad ‘ 

ὲ he ὑποδρομὴ τοῦ ἀστέρος σημεῖόν ἐστιν ἐχλείψεως, δῆλον. οὕτω γὰρ 
[Ὡ 

5 \ Ss ‘ (ᾧ ~ [᾿ 

ὶ λέγομεν: σημεῖον δὲ ὅτι ἐχλείπει" χαὶ yap ὁ ἀστὴρ ὑπεισῆλϑεν. 

9,9 Noy οὗ ἔστι τ 2 πγί <a μὲν Att χαὶ ηὐμεῖα. 3 p. 46323 Ap οὖν ἔστι τῶν ενυπνιὼν τὰ μὲν αἴτια χας σημεῖα, 
- ~ , 

οἷον τῶν περὶ σῶμα συμβαινόντων; 

ms ~ le , 5 ~ SS 5 ~ > \ , » 

[ὃ τῆς λέξεως χατάλληλον τοιοῦτον ἐστι’ τῶν ἐνυπνίων τὰ μὲν ἔστιν 
7 sn ~ 5» a ΄ >} ΣΝ 

10 αἴτια, τὰ δὲ σημεῖα: αἴτια μὲν ὅσα φανέντα τὴν διάνοιαν ἐπὶ τὰς τ 45 
, ΄ ~ / i) ~ , 5 

ἐφίστησιν, ὑπομνήσαντά τινος τῶν πρώτων (τί GE τοῦτό ἐστι, μετὰ βραχὺ 
[4 Ὁ ~ Δ Φ) - ΄ A = 

Ἱνωσόμεϑα), σημεῖα δέ δι’ ὧν παρίσταται σωματιχὰ πάϑη ἢ ψυχιχᾶ. 

εἰπὼν δὲ τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα ἐπήγαγεν: εὔλογον δὲ οὕτως ὑὕπο- 

λαβεῖν χαὶ τοῖς τεχνίταις μέν, σχοπουμένοις ὃς τι χαὶ φιλοσοφοῦσιν. 

15 ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον: οὐ μόνον τοῖς ἰατροῖς προσίτο: σφόδρα προσέχειν 

τοῖς ἐνυπνίοις, ἀλλὰ χαὶ ἡμῖν τοῖς τεχνίταις καὶ φιλοσοφοῦσι περί τινος. 

ἀλλὰ πῶς ἐν τῇ νυχτὶ τίνονται χινήσεις τινές, οἷον φλέγματος χατάρρυσις 50 

χαὶ tte τινά, ἃ λέγομεν εἶναι σημεῖα τῶν μελλόντων συμβαίνειν ἡμῖν, ἐν 
΄ > ͵ " σ ΄ Noes) ~ ¢ ΄ ε = 

μέρα οὐ γίνονται; ἤ φησιν, ὅτι γίνονται χαὶ ev τῇ ἡμέρᾳ. | at 142: 
5 

20 γὰρ ἘΠ ἡμέραν, τουτέστιν αἱ ἐν τῇ ἡμέρα, γινόμεναι χινήσεις ἂν 
γι ΠῚ 5)  ἢὶ | ’ 

uy σφύδρα μεγάλαι Mot χαὶ ἰσχυραί, RU coroner γίνονται οὖν, 

φησί, καὶ ἐν τῇ ἡμέρα τοιοῦται χινήσεις, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ εἶναι μεγάλας 

λανθάνουσιν ἡμᾶς: ἐχχρούονται γάρ, ὡς εἴρηται, ὑπὸ τῶν ped’ ἡμέραν 

χινήσεων μεγάλων οὐσῶν τῶν γινομένων ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις ὑπὸ τῶν 

25 αἰσϑητῶν. ἂν γὰρ μὴ ὦσι, φησί, σφόδρα μεγάλαι χαὶ ἰσχυραί, ἀλλὰ ὃ 

μιχραί, λανθάνουσι. μεγάλων μὲν γὰρ οὐσῶν οὐ γίνεται λήϑη, μιχρῶν δὲ 
ἐμποδίζουσιν αὐτὰς 

γι 

58. τῶν γὰρ piste αἱ χινήσεις μεγάλαι οὖσα ι 

5 . ~ Ω ΄ ἘΝ \ > 

χαὶ οὐχ ἐῶσιν αἴσϑησιν ἐμποις v. εν oF τῷ ZAVEDO OELY διὰ TO ἀργεῖν 

σ 

τὰ αἰσθητήρια χαὶ at pixpatueyarat δοχοῦσιν. ὅτι δὲ χαὶ αἱ μιχραὶ 
ny at ony - ὡς “76 ἘΞ “ vce ΡΝ ἘΝ Thy 30 μεγάλαι δοχοῦσι, πίστοῦται Ex τῆς ἐπαγωγῆς" wlxpoD γὰρ ἤχου ἕν τῷ 

1 ὁ ἀεὶ νοῶν © χαὶ τὸ ἀεὶ ἃ χαὶ πάντα σπᾶν R 2 τοῦ om. ἃ 

expectes τοῦ pro τὸ, sed y. Arist. p. 462624 3 τινα legit cum Arist. SU (twas 

ceteri) νέλλειν C συμβαίνει τοῖς οἰχοῦσιν ἐν a ἡρακχλείοις S: ἣρα- 

χλέους RP 4 βορυσϑενίτη (ὁ τὸ (post ἐστι) om. CRP 5 ἡ om. a 

7 ἐστι] εἰσι a (Arist. L) post αἴτια add. εἶναι a cum Arist. Y χαὶ cum 

Arist. SU] τὰ δὲ a (Arist. EMY) 8 τὸ ante σῶμα add. a (Arist.) 12 γνωσόμεϑα] 

Ρ- 80,13 ἢ Ψυχιχὰ πάϑη CRP Soph. 13 προσεχῆ RP χαὶ ante οὕτως add. ὃ 

14 τοῖς cum Arist. L (τοῖς μὴ ceteri) 15 ὅτι ante οὐ add. RP προσῆχον Ὁ 

προσέχειν σφόδρα CRP 18 εἶναι om. CRP συμβαίνειν S: συμβαίνει ἃ: συμ- 

βῆναι CRP 20 xa}? ἡμέραν CRP ἐὰν Arist. EMY 21 ὦσι μεγάλαι CRP 

22 φησιν ἐν CRP νὴ om. ὃ 23 εἴρηται] p. 460032 ped” ἡμέραν ἃ: 

om. ceteri 27 αἰσϑητηρίων CRP 30 τῶν ἐπαγωγῶν CRP 
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~~ ἄς ΑΝ a a eS at O anince ene τοῦτο δὲ οὖν ἂν ΑῚ 
χαῦς! Οξιν YEYOYOTOS ἐν τοις ὦσι GOXOUWEY ὥρον τσ τοῦτο OF Οὐχ ὧν cr | > = ᾿ vas 
ΕΣ ΄ " ΄ > ~ “σ΄ 
ἡμῖν ἐδόχει, εἰ μὴ αἵ μιχραὶ χινήσεις μεγάλαι 236; ὄχουν ἐν τοῖς ὕπνοις. 10 

S 
. ~ a. ΄ Ὁ \ \ X > nal ee EEL = a 

δοχοῦσι ὃὲ μεγάλαι διὰ τὸ τὰ αἰσϑητηρια TOTS ἀργεῖν. 

) ΄ QA ~ ‘ ~ \ 

LOFTS YEtpOWEevolts OF TAVTA OAVENA TOUTOV ἔχοντα τὸν p. 463216 ᾿ 
, 

τρύπον. 
co 

. 5 ~ a , 7 ~ , , 4 

loutéstw ἐγερϑεῖσι ὃὲ φανερὸν γίνεται, ὅτι ταῦτα πάντα μιχρά ἐστιν. 
5 Ω 2 ‘ v v v_O κ᾿ ~ 3 =e 5 \ als is -΄ 

ἐγερϑέντες γὰρ ἔτι ἔχομεν αἰσϑησιν χαὶ τοῦ ἐν τοῖς WOL μιχροὺῦ 7FYOV, ὅτι = t ‘ | ϊ i evi? 
, 5 τὸ fad . ~ \ ~ vy 

μικρός ἐστι, χαίπερ μεγάλου ἐν τοῖς ὕπνοις δοχοῦντος, χαὶ τῶν ἄλλων 
΄ 5 , wed σ > ~ ow ΄ 

πάντων" ἃ τ: χαταλέγει. πιστωσάμενος GE, ὅτι ἐν τοῖς ὕπνοις αἵ 
No? σ ete) Gb) \ ~ ~ ~ 

10 utxpat χινήσεις διάδηλοι γίνονται, λέγει ὅτι ταῦτά ἐστι χαὶ σημεῖα τῶν 15 
\ μελλόντων meet συμβαίνειν. τὸ yap δοχεῖν ἐν τοῖς ὕπνοις μέλιτος ἀπο- 

γεύεσϑαι σημεῖόν ἐστι τοῦ μέλλειν ἡμᾶς pen Ja ἀρχὴ γὰρ τῆς νόσου τὸ 
ν φλέγμα. χαὶ ἐπεὶ πάντων αἱ ἀρχαὶ μιχραί, ὡς εἴρηται πολλάχις, τῷ μεγέϑει, 

τῇ δὲ ποιότητι ual τῇ δυνάμει μεγάλαι. χαὶ at τῶν νόσων ἀρχαὶ μιχραὶ 
Ὁ ζ΄ ans 

15 ἂν εἶεν. ἀλλὰ μὴν τὰ μιχρὰ δέδειχται ὅτι ἐν τῷ χαϑεύδειν γίνονται δῆλα" 

χαὶ at τῶν νόσων ἄρα ἀρχαὶ ἐν τῷ χαϑεύδειν ἔσονται δῆλαι. εἰ ὃξ τοῦτο, 20 

φανερόν, ὅτι ἔνια τῶν ἐν τοῖς ὕπνοις σημεῖά ἐστι τῶν μελλόντων ἡμῖν 

περὶ τὸ σῶμα συμβαίνειν παϑῶν. ἐγὼ γὰρ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ wy, ὅτι διηρχύμην 
\7 vv , ΟΣ \ ἴον , ? 6. , , ΄ ‘ 

Ev Tlvt TOT βορβορώδει χα! υσώδει, μετ ant YAS ἡυεραᾶς νενοσηχα" οἱ γῦρο 

20 παχεῖς χαὶ γλισχροὶ χαὶ σεσημμένοι χυμοί, οἵπερ αἴτιοι γεγόνασι τοῦ νοσῆ- 
’ cy ‘ σαί pe, ἐν τῷ χαϑεύδειν γεγόνασί wor διάδηλοι. ἣν οὖν σημεῖον ἢ ἐμὴ 

Σ Ὁ ~ ΄ a ~ πο ᾿ -» ΄ 

πρὸς τὸν βορβορώδη τόπον παρέλευσις τοῦ νοσῆσαί με. Gt ὃ προσέχειν 

χρὴ τοῖς τοιούτοις. 

ΟΣ 
= TC ) ΄ 5" , y 

p. 463217 ὥστ᾽ ἐπεὶ μιχραὶ πάντων at ἀρχαί. 2% 

γ1: \ > , ΄ . > ΄ . ‘ ~ [4 

Επεὶ οὖν. φησι, Ba πάντων αἱ APYAL, δηλονότι χαὶ τῶν νόσων τῷ or 

χαὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων τῶν ἐν τῷ σώματι μελλόντων γίνεσϑαι μιχραὶ 1. ΐ ϊ i t t 

ἔσονται" τοῦτο γὰρ λείπει. εἰ δὲ τοῦτο, φανερόν, ὅτι ἐν τοῖς ὕπνοις ἔσονται 30 

χαταφανεῖς. ὡς γὰρ εἴρηται, τὰ μιχρὰ ἡμῖν τότε δῆλα γίνεται. ὥστε 
΄ , ~ ~ 5 

οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἰ at utxpat χινήσεις ἐν τοῖς ὕπνοις τῶν ἐσομένων αἴτιαι 

80 ἡμῖν γίνονται. 

ὃ ἀργεῖν ἃ: ἀργεῖν. δοχοῦσι μὲν οὖν μεγάλαι ceteri 6 6: om. RP 7 ἔχομεν 

ecu CRP 8 μιχρά RP υεγάλα P: anceps R δοχοῦντα RP 

Ὁ. δέ om. C 10 κατάδηλοι CORP 13 εἴρηται] De gen. anim. Εἰ 7 p. 788415 

13. 14 τῶ δὲ μεγέϑει καὶ τῇ ποιότητι μεγάλαι CRP 15 ἄν elev Sa: μὲν elev ἄν CRP 

16 ἄρα om. RP 18 συμβαίνειν περὶ τὸ σῶμα παϑῶν CRP ὧν om. P 

20 σεσημμένοι SCRP Soph.: νενοσημένοι a 20. 21 τοῦ νοσῆσαί pe Sa: pot τῆς νόσου 

CRP 25 ἁπάντων S πάντων αἱ ἀρχαὶ pexpat C 26 τῷ---ὔτι ἐν (27) 

om. P τοῖς σώμασι C 28 γίνονται a 29 οὐδὲ RP 29. 30 ἡυῖν 

αἰτίαι CRP, αἰτίαι etiam Sa 
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Ms < 
2 al A \ ~ , - 

p. 468121 ᾿Αλλὰϊμὴν χαὶ ἔνια γε τῶν x20 ὕπνον φαντασμάτων [47: 

αἴτια εἶναι τῶν ἑχάστου πράξεων, οὐχ ἄλογον. 

Εἰπὼν τίνα εἰσὶ τῶν ἐνυπνίων σημεῖα, λέγει ual τίνα αἴτια, χαί φησιν" 

ὥσπερ μέλλοντες πρᾶξαί τι ἣ χαὶ πράσσοντες ἐν τοῖς ὕπνοις εὐϑυονείρως 40 

τούτοις σύνεσμεν (οὕτως γὰρ εὐθυονειροῦμεν, ὡς μὴ ἄλλο τι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο 

αὐτὸ ἀπαραλλάχτως ϑεᾶσϑαι, ὅπερ ἐπράττομεν), αἴτιον δὲ τοῦ ὁρᾶν ἐν τοῖς 

ὕπνοις τὰ πραττόμενα ἡμῖν ΕἸΠΥ  ρῦον τὸ προοδοποιεῖσϑαι τὴν διάνοιαν 

ἡμῶν ἀπὸ τῶν πράξεων (ὡς γὰρ τὰ πεπονθότα σώματα ἐπιτηδείως περι- 

πίπτει ταῖς νόσοις, οὕτω χαὶ ἢ προοδοποιηϑεῖσα χαὶ ce εἰς διάνοια 

10 ὑπὸ τῶν ἐγγινομένων ἐν τῇ χαρδίᾳ χινήσεων εὐϑυονείρως αὐτοῖς σύνεστιν), 

ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω το τοΣ ἀναϊχαῖον χαὶ τὰς xa ὕπνον ἢ 

χινήσεις ἀρχὴν εἶναι τῶν xa! ἡμέραν πράξεων. ὅσα γὰρ φανέντα 

ἐν τοῖς ὕπνοις τὴν διάνοιαν ἐπὶ τὰς ee το ὑπομνήσαντα τινος 

τῶν πρώτων, ταῦτα αἴτια λέγομεν. γὰρ ἐγρηγορότες “ΤΣ χις διανοού- 
΄ vy e ~ ™~ “ Le ways 

15 μεϑά τι, ὅπερ αἴτιον ἡμῖν γίνεται tod ποιῆσαι ἢ πρᾶξαι 7 εὑρεῖν ἀλλο τι 
> \ ΄ (ot \ , ~ 

(διανοηϑεὶς γάρ τις ἐξαίφνης τι χαὶ ἐχ τούτου εὑρηχὼς ἄλλο τι λέγει τοῦ 

εὑρεϑέντος αἴτιον εἶναι τὸ διανοηϑέν), οὕτω χαὶ ἐν τοῖς ὕπνοις ἠρεμοῦσα 
ys ἢ διάνοια ἐκ τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ τύπων διανοεῖται ἄλλο τι, by’ οὗ συμ- 

βαίνει πρᾶξαι ἄλλο τι, χαί φαμεν, ὅτι tod πραχϑέντος αἴτιον τὸ φανέν. 50 
σ ΝΑ - \ yw ~ 4 ie ~ v Ὁ ~ a~ Ἀν 

Ζ 9) ξ 0 Ὁ - ξ ζς WA Oc \OV. 20 ὅτι δὲ ἀπὸ ἄλλων τινῶν συμβαίνει Huds ἄλλα διανοεῖσθαι, δῆλον. ἰδὼν 

ap πολλάκις λύραν διενοήϑην Σωχράτην, χαὶ ἐχ Σωχράτους τρίγωνον. 

χαὶ od δὴ τὸ ἄλλου αἴτιον ἄλλου φαμέν. ἐπεὶ χαὶ ὃ χύπος, αἴτιος ὧν τοῦ 

πυρετοῦ, ἄλλος ἐστὶ παρὰ τὸν πυρετόν. χαὶ ἐγὼ ὃὲ πολλάχις ἐν ὕπνῳ 
3 i ‘ 

(aay ‘ ἈΝ Qyetive / Ὑ ΄ a~ n aN can v 

60% λευχὰ ἰδὼν pel’ ἡμέραν ἔλαβον παρά τινων δῶρα. % OF ροῦα αἴτια 
bax \ ate \ Ae a 7 Loan τ ὃ» = 2 σ Ke >} dees ip , ~F = 

26 ual ἀρχὴν τῶν δώρων λέγομεν. ἔστιν οὖν, ὥσπερ ἢ ἐν τῇ ἥμέρᾳ πρᾶξις 
‘ 

\ 

αἰτία τῶν ἐν νυχτὶ 1ινομένων | ἡμῖν ἐνυπνίων 7 φαντασμάτων, οὕτως 14{ν 

οὐδὲν χωλύει χαί τινα φαντάσματα αἴτια εἶναι τῶν wed’ ἡμέραν πράξεων. 

ταῦτα ὃὲ ἁρμόζει ἐπὶ τῶν πράξεων λέγεσϑαι τῶν ὅν ἡμῶν πραχϑησο- 

μένων οὐ διὰ μαχροῦ, ἀλλὰ συντόμως. τὰ μὲν οὖν ὡς αἴτια καὶ σημεῖα ταῦτα. 

2 éxdstov RP: ἑχάστων C: anceps S: οἰχείων ἑκάστῳ ἃ (Arist.) εὔλογον ( 

3 νῦν ante λέγει add. CRP post φησιν add. ὅτι CRP 4 ἐν tots ὕπνοις πράσ- 

σοντες Sa εὐϑυονείροις-- ὕπνοις (7) om. RP 7 ἐγρηγορόσιν] ὁρῶμεν P, e corr. R 

τὸ] τῶ P, 6 corr. R προοδοποιῆσαι C 8.9 πίπτει CRP 12 ἀρχὰς CRP 

(Arist. EMY) ante τῶν add. πολλάκις CRP nad? ἡμᾶς C 16 δια- 

νοηϑεὶς---εἶναι τὸ (17) om. Sa 17 διανοηϑέν] δυνηθῆναι a 18 ὑφ᾽ ---ἀλλο τι 

(19) (τί ἕτερον RP) SCRP: om. ἃ 20 ἄλλα συμβαίνει ee CRP 21 διενοήϑη P: 

anceps R ἐκ Σωχράτους SC: σωχράτην RPa 22 δὴ Sa: δεῖ εἰ C, prius R: 

δεῖ ϑαυμάζειν ef P, e corr. R ἄλλου S: ἄλλω C: ἄλλο RP: τινὸς a alt. ἄλλου] 

ἐχεῖνο a: ἄλλο conicio φανῇ P, 6 corr. R post φαμὲν add. εἶναι τὸ αἰτιατόν a 

za ὁ om. Sa 23 δὲ om. P 24 ῥόδον ἰδὼν RP παρά τινων δῶρα 

vil? ἡμέραν ἔλαβον Ο: ἀπό τινων ped? ἡμέραν δῶρα ἔλαβον RP ἃ) τὰ ἃ ῥόδα] 

τῶν δώρων RP αἴτιον ἃ 25 τῶν δώρων SC (post λέγομεν C): τῶν ῥόδων ἃ: 

om. RP ἔστιν οὖν] in epanalepsi v. 27 anacoluthon oritur i) καὶ CRP 

ταῖς ἡμέραις a 26 ἐν τῇ νυχτὶ φαινομένων RP ἐνυπνίων 7 om. CRP 
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ἕντο : = 5 
p- 463231 Τὰ δὲ πολλὰ συμπτώμασιν ἔοιχε. 147 

\ ΄ x 

Λέγει 6& ὑπερβατὰ τὰ ὑπὸ ἄλλων πραχϑησόμενα χαὶ ἁπλῶς, ὧν μὴ 2 
- ἔστιν ἐν ἡμῖν 7 ἀρχή. ποῦ γὰρ ἐν ἐμοὶ ἀρχὴ τῆς μελλούσης ἐν [Περσίδι 

σ 

τίνεσϑαι ναυμαχίας 7] πολέμου; ἀλλ᾿ ὅμως συμβαίνει 7 χαϑαρώτατα ἰδεῖν 
23 σ lf 2 ἢ Ὁ , 5a δὰ ‘ 3 aS ~ \ LEST Y “ 

us, ὅτι γίνεται ἐν Περσίδι πόλεμος, χαὶ ἀποβῆναι τοῦτο xat yevecdar, ἢ σι 

tw or 
\ > a~ ib Dee a1 aw o ".}} vs v 5 ΩΣ 

χαὶ αἰνιγματωδῶς" λέγω δὲ αἰνιγματωδῶς, ὅταν an’ ἄλλου ἄλλο ἀποβῇ; 

οἷόν τί φημι" ἐθεάσατο 6 ἐμὸς ἑταῖρος ἐν ὕπνῳ, ὡς ἀπέστειλεν αὐτῷ γυνή 

τις μηλοπέπονας λεπτοὺς χαὶ ἐπιμήχεις, ἔχοντας οὐρὰς σχορπίων- μετὰ δὲ 
δ᾽ ~ vs 

ὀλίγας τινὰς ἡμέρας ἐλυπήϑη ὑπ᾽ ἐχείνης τῆς γυναιχός. εἰσὶν οὖν ἄλλο 
v \ b) , ΄ , “ΝᾺ ᾿] ΄ 

10 μὲν of μηλοπέπονες, ἄλλο δὲ τὸ ἀποβάν, ἣ λύπη. σαφηνίζει GE αὐτός, 

πῶς ἐοίχασι συμπτώμασι, xal φησιν: ὥσπερ γὰρ πολλάχις συμβαίνει, μεμνη- 

μένον gus Σωχράτους, ἐλϑεῖν Σωχράτην, οὕτω χαὶ ἰδόντα ἐν ὕπνῳ ναυμα- 30 

ίαν, συμβαίνει γίνεσϑαι ναυμαχίαν. χαὶ ὥσπερ οὐχ ἔστι τῆς τοῦ Σωχρά- 
’ I ‘ \ | 

Y ~ 5 ΄, ΄ 

τοὺς ἀφίξεως αἴτιον τὸ μεμνῆσϑαι ἐχείνου, ἀλλὰ συμβαίνει, μεμνημένον μὲ 
5 b ~ ΄ 

15 ἐχείνου, παραγεγονέναι, οὕτως οὐδὲ τὸ ἐνύπνιον αἴτιόν ἐστι τῆς ναυμαχίας, 
> Χ ΄ \ \ a ’ \ > \ ~ 2 , 

ἀλλὰ σύμπτωμα. χαὶ διὰ τὸ εἶναι συμπτώματα τὰ πολλὰ τῶν ἐνυπνίων 

οὐχ ἀποβαίνει. 
. , 

"Ore δὲ πολλὰ τῶν ζῴων ὀνειρώττει, δῆλον: χύνες YAO χοιμώμενο! 
ry ’ j ‘ ‘ ‘ 

μινυρίζουσιν. εἰσὶν οὖν τὰ ὄναρ ϑεάματα ϑξόπεμπτα μὲν οὐδαμῶς, ὥσπερ 
> 

20 εἴρηται, δαιμόνια μέντοι: ἢ yap φύσις ἡμῶν δαιμονία οὖσα προορᾷ τὰ 86 

μέλλοντα, ὥσπερ εἴρηται. λέγει δέ, ὅτι ὅσων ἀνθρώπων ἢ φύσις ἐστὶν 

ὡσπερεὶ λάλος χαὶ μελαγχολική, οὗτοι παντοδαπὰς ὄψεις ὁρῶσιν. ὡς γὰρ 
¢e 4 ΝᾺ i 4 \ . VN ᾿ ’ ΄ 

οἵ λάλοι πολλὰ λέγουσιν, οὕτω χαὶ οἱ μελαγχολιχοὶ διὰ τὴν πολλὴν χίνησιν 

παντοδαπὰ βλέπουσιν (ἢ γὰρ μελαγχολία, ὡς πολλάκις εἴρηται, πνεύματός ci γὰρ PvE We ) Ξ . ἱαχις ELPYTAL, TVEVUATOS 

25 ἐστι πολλοῦ χαὶ σφοδροῦ χίνησις) χαὶ διὰ τὸ πολλὰ χινεῖσϑαι μᾶλλον ἐπι- 

τυγχάνουσιν. ὡς γὰρ οἱ ἐρίζοντες οὐχ ἕν ἁρπάζουσε, εἴτε στέφανος etd’ 

ὅτι ἂν εἴη τὸ ῥιπτούμενον, ἀλλὰ πολλά (χαὶ γὰρ τὰ ῥιπτούμενα πολλά), 40 

οὕτω χαὶ of μελαγχολιχοὶ διὰ τὸ πολλὰς χινεῖσϑαι χινήσε! τ χινήσει 

yap ἀεὶ τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν πνεῦμα χαὶ αἷμα) πολλῶν ἐπὶ ιτυγχάνουσι. 

80 χαὶ ὥσπερ, φησί, καὶ λέγεται: ἂν πολλὰ βάλλῃς, ἄλλοτε ἀλλοῖον 

4 γίνεσϑαι ναυμαχίας ἃ: γενέσϑαι ναυμαχίας 5: ναυμαχίας γενέσϑαι CRP πόλεμος C 

χαϑαρώτερον RP: χαϑαρωτέρως C 5 γίνεται] ἔσται CRP τοῦτον RP 

6 λέγω δὲ (δὴ a) αἰνιγματωδῶς Sa: om. CRP χαὶ ante ἄλλο add. RP 7 xa? 

ὕπνον RP 9 τινὰς om. SP ἐλυπήϑην C υὲν post εἰσὶ add. CRP 

ἄλλοι RP 10 μὲν om. RP 11 συμβαίνει om. RP 11. 12 μεμνη- 

μένου ἐμοῦ RP 12 Σωχράτους] σωχράτην C 18 γενέσϑαι RP 14 με 

post μεμνῆσθαι add. CRP νερμρνημένου pov CRP 15 παραγενέσϑαι RP 

ἐστὶ] γίνεται a 16 εἶναι σύμπτωμα RP τὰ a: om. ceteri 19 οὖν] μὲν RP 

20 ἡμῶν om. RP 21 ἐστὶν ἡ φύσις CRP 22 ὡσπερανεὶ CRP (Arist. EMYL) 

23 πολλὰ] παντοδαπὰ CRP 24 ἡ] ws CRP πολλάχις εἴρηται post yap add. 

CRP ὡς πολλάκις εἴρηται S: om. ceteri, v. p. 39,22 26 εἴτε στέφανος etd” 

ἃ: μἴλον 7) στέφανον 7] Ο: μᾶλλον ἣ ot. ἢ S: μῆλον ἢ ὀστέον ἢ RP 21 ῥιπτό- 

μενον RP πολλὰ τὰ ῥιπτούμενα RP Soph. 29 χαὶ αἶμα om. CRP 

30 καὶ (post φησί) om. a βάλης S (Arist. S) 

Comment. in Arist. XXII 1. Mich. in Parva Nat. 6 
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Baheis, οὕτω xat ἐπὶ τούτων. ἣν γάρ τις ἕνα ὀϊστὸν βάλλῃ, 7 οὐδ᾽ ὅλως 147 
ε 5 or P ar ways vss 5 ΄ a 

ἂν ἐπιτύχῃ ἡ ἅπαξ: ὃ δὲ πολλούς, ἄλλοτε ἄλλο μέρος ἀνάγχη τῆς ϑύρας 
μεταβάλλειν. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πολλὰς ὄψεις -δρών- 4 

των᾿ ἀνάγχη γὰρ χαὶ τούτους πολλῶν ἐπιτυγχάνειν. 
«ς X > 5 ΄ ἘΞ x3 aA Life ΄ ΄ ΄ Ps ΄ 

H υὲν οὖν διάνοια αὕτη. 4 GE λέξις ul ὁμοίοις ϑεωρήμασιν 
oO 

a = a υχεῖς ὄντες τούτοις 7 παρέλχει ἢ εἴη ἂν héyouoa τὰ ἐπὶ τοῖς 

τνοῖς e Tea eu a ieya Caner eke ὅμοιά εἰσι τοῖς ἁρπαζομένοις ὑπὸ τῶν 

ΡΣ οὐχ ἀποβαίνουσι OF, φησί, πάντα τὰ ὀνείρατα. διότι οὐδὲ παᾶν- i " 42. ’ 

C2 ὦ» τὶ 

My 

~ 

των τῶν σημείων τῶν μελλόντων γίνεσϑαι ἐν τοῖς ἡμῶν σώμασιν ὁρῶμεν 

10 ἀπόβασιν. εἶδε γάρ τις, ὅτι βαδίζει εἰς νοσώδη τόπον, xat ἣν τοῦτο 
ΟΠ ΜΕΊΩ τοῦ μέλλειν αὐτὸν νοσῆσαι" οὐ νενόσηχξ 6 διὰ τὸ γεγονέναι ποῦ 50 

ταύτης POY χίνησιν. διεγερϑεῖσα yap ἣ φύσις χαὶ Son redars τοὺς 

χυμούς, ἀφ᾽ ὧν ἔμελλε νοσῆσαι, οὐ ΠῚ ἀλλὰ wry οὐδὲ τὰ τῶν 

ὑδάτων σημεῖα πάντα ἀποβαίνει. ἔστι μὲν γὰρ σημεῖον ἫΝ (Ἢς ἣ Dae 

15 σελήνην συνιστάμενα ἅλως, ἀλλ᾿ ὅμως πολλάχις γεγονυῖα, οὐ Bp a On 
εἴό 

Ξ ny ἐξαίφνης τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως ἐπιχράτειαν" πνεύματος δὲ σὴ 
Ὁ 
2) Mr aA τι τὸ μὴ ὁλόχυχλον φανῆναι τὴν σελήνην, GAN ἡμίσειαν, | ὡς ἐν τοῖς 148r 

Μετεώροις δέδειχται. ἂν οὖν ἄλλη, φησί, γένηται χίνησις χυριωτέρα τῆς 
LAN ὦ ΤΣ ey ie eat Ζ " CUO Pp nee Ped r “Ὁ > a Sh aN ali 

χινήσεως, ἀφ᾽ ἧς συνέστη ἢ ἅλως, ἥτις ἅλως σημεῖον ἣν βροχῆς, od γίνεται 
΄ \ ΒΕ vis ΄ ry o ὌΝ " »»ν , 

20 βροχή. τὸ ὃὲ μελλούσης παρέλχει. ὅτι δὲ πολλὰ χαλῶς βουλευϑέντα 
οὐχ ἀποβαίνει ἣ διὰ ϑάνατον τῶν βουλευσαμένων 7 δι’ ἄλλας τινὰς αἰτίας, 

οὐδεὶς ἀγνοεῖ... τὸ δὲ ὅλως γὰρ οὐ πᾶν γίνεται τὸ μελλῆσαν ἴσον 
ἐστὶ τῷ “οὐ πᾶν γίνεται τὸ μέλλον Ἱενέσϑαι᾽ . ἐσόμενον 6 ἐστὶ τὸ μέλλον 5 

ἐξ ἀνάγχης γενέσϑαι, μέλλον ὃξ τὸ δὐ ΕχΟ μτνΟ χαὶ γενέσϑαι χαὶ μὴ γενέ- 

25 σϑαι, ὡς ἐν τῷ [ΠΙΕρὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς εἴρηται. 

p. 46331 Περὶ δὲ tov μὴ τοιαύτας ἐχόντων ἀρχὰς .ἐνυπνίων, 

ἀλλ ὑπερορίας ἡ τοῖς χρόνοις. 

“Ὑπερόρια τοῖς χρόνοις λέγεται, ἅπερ ἀποβαίνει μετὰ πολὺν χρῶνον: 

τὸ δὲ ἣ τοῖς τόποις ἣ τοῖς μεγέϑεσιν ἐχ παραλλήλου χεῖται, ἔστι 10 

80 δὲ τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον: περὶ ὃὲ τῶν ἐνυπνίων τῶν μὴ ENON 

των ἀρχάς, ὧν ἡμεῖς μέλλομεν Beate sty (τοῦτο 6& ταὐτόν ἐστι τῷ “περὶ 

δὲ τῶν ἐνυπνίων τῶν μὴ ὄντων αἰτίων, ὧν ἡμεῖς μέλλομεν πράττειν᾽ - 

1 βάλης 5: βάλλεις C Arist. EMY βάλλῃ a: βαλεῖ ceteri 2 ἔπιε RP: ἐπιτύχοι 

conicio 2.3 ἀνάγκη ἄλλοτε ἄλλο τῆς ϑύρας μέρος βάλλειν CRP 4 τούτους SRP: τούτοις 

ἃ: τοῦτον C 5 tert. ἡ om. RP 6 post ὄντες add. ἐν Arist. 8 πάντα] πᾶν a 

10 δυσώδη RP: in mg. βορβορώδη S (cf. Soph.) 11 zat ὅμως οὐ νενόσηχε CRP 

12 ταύτης om. CRP 18 ἤμελλε SR οὐχ ἐνόσησεν S 14 σημεῖον μὲν γὰρ ἔστι CRP 

15 γεγονυίας RP 17. 18 ἐν tots Μετεώροις] I’ 5 p. 376026 ἢ 19 ἅλως (post 
ἥτις) om. RP 21 δῆλον post ἀποβαίνει add. CRP 22 οὐδεὶς ἀγνοεῖ om. CRP 
ὅλως τὲ yap C μελλῆσαν a, prius R; μελῆσαν ceteri Soph. AB 24. zat (ante 

yevéodat) om. 5 25 ἐν τῇ CRP Περὶ γενέσεως xat φϑορᾶς] B 11 p. dd7b4ss. 

26 post ἐνυπνίων add. οἵας εἴπομεν a (Arist. EMY) 28 ὑπερορία CR. λέγει ἃ 
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μὲ ~ , 3 /~ 

ἐνύπνιον TO ἐμοὶ μὲν τ τοῦ μέλλοντος ἐν [Περσίδι 118: γὰρ 
2S a ἡ πολέ οὐ, Δοῦ, PPE ae ent Δ oe 
TPA ἡσεσῦαι π OKEV.OD οὐχ COTLY αἴτιον τοῦ WEAADYTOS 

~ ? ~ vs la 

bx’ ἐμοῦ πραχϑῆναι" οὐ γὰρ Or ἐμοῦ ὁ τοιοῦτος πόλεμος πραχϑήσεται), 

περὶ μὲν. δὴ τούτων οὐ χρὴ λέγειν. δῆλον γάρ, ὅτι ταῦτα πάντα τὰ ἐνύπνια 
᾿ vv , » ΄ ~ ~ ΄ 

5 οὔχ εἰσι χυρίως αἴτια, χαίπερ αἴτια λεχϑέντα χαταχρηστιχῶς τῷ αἰτίῳ ἐπὶ 

τούτων χρησαμένων ἡμῶν, ἀλλὰ συμπτώματα. 

p. 46423. Μὴ μέντοι ὑτοῖς ἐχόντων τας ἀρχὰς τῶν ft 

ἐνυπνίων ἐχόντων ἀρχήν τινα 

ἀλλ οὐχ ὑφ᾽ 
UN πόρρω χατὰ 

~ ΄ ~ , "72 

τῶν ὑπὸ τῶν πόρρω ὄντων 

λεγόμενόν ἐστι: περὶ ὃὲ τῶν 

10 ελλόντων ὑπ᾽ ἄλλου πραχϑῆναι, ἀπ; ὄντος GF τοῦ 30 
, δ ε ~ v 

πρᾶξαι γείτονος χαὶ ὅλως πολὺ ἡμῶν ὄντος 

γὰρ 
b} ΄ > \ , \ SY a) 

εἴπουεν ὡς οὐ χρὴ λέγειν), περὶ μὲν δὴ 

7 5 

ὖς (περὶ πραχϑήσεσϑαι μελλόντων 

τῶν ἐνυπνίων τῶν ἐχόντων ἀρχάς, 
: r la Cc! ΄ , ~ \ \ ~ , ἐς [Ὁ ~ ΣΎ 7 

ὧν μέλλει ὁ γείτων πράττειν (τῶν γὰρ ὑπὸ τοῦ γείτονος πραχϑῆναι μελλόν- 
~ 2) ~ 1,3 ~ 

των οὐχ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἣ ἀρχὴ τ 2 τούτων πράξεως, ἀλλ᾽ τῷ μέλλοντι ταῦτα 
σ 

ὅτι χαὶ ταῦτα συμπτώματα ἐστιν, ὥσπερ χαὶ τὰ 

[lzpo 

ἐχεῖνος γὰρ ἔλεγεν εἴ 

πρᾶξαι, εἰ μὴ λέγοι τις, 
Vv > \ ~ ΄ > =~ “᾿ Me 

ἔχοντα ἀρχὴν τῶν πο Σ ἐν σίὸι πραχϑῆναι), τοιαῦτα ἂν εἴη ἄλλον 35 

ἢ ὥσπερ λέγει Δημόχριτος. ὁωλά τινα ἐμπελαζειν 

ie εἶναι ἀγαϑοποιά, τὰ OF χαχοποιά τ 

ώλων)" 

προσημαίνειν 

τοῖς ἀνθρώποις, χαὶ τούτων τὰ VL 
+S 

χαὶ εὔχεται εὐλόγχων τυχεῖν etd εἶναι ὃὲ ταῦτα ὑπερμεγέϑη x 
4 

δύσφϑαρτα usv, οὐχ ἄφϑαρτα δέ, τε τὰ μέλλοντα τοῖς nies: 

ποις, ϑεωρούμενα χαὶ φωνὰς ἀφιέντα: ὧν φωνῶν xat ἐν τοῖς ὕπνοις αἰσϑανό- 
peta πως. λέγει ὃὲ οὗτος, ὅτι οὐχ εἴδωλα χρὴ αἰτιᾶσϑαι (τοῦτο γὰρ 40 

πολλάχις δέδειχται ψεῦδος), ἀλλὰ χινήσεις τινάς" bo’ ὧν χινήσεων σχης- 

τῷ σι ματιζομένου τοῦ ἀέρος χαὶ διὰ τῶν ὥτων ἣ τῶν μυχτήρων ἐν τοῖς ὕπνοις 

τῇ 
CV ΠΟ τ ον. εἴρηται 

τὸ μέλλον γενέσϑαι. πῶς δὲ 
Ay ev 

προσπιπτουσῶν χαρδίχ ἀνάγχη προορᾶν 

χινεῖται χαὶ σ τῷ [Περὶ δαιμόνων τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ 
᾿ " es > ΄ ~ Nw 

λόγῳ. ἔχουσι γὰρ χαὶ οἱ λόγοι χαὶ at πράξεις ἀρχήν τινα τῶν μελλόντων 

γίνεσϑαι. ὅτι δὲ a ἐν 

90 τα! 
΄ lg σεις ὡς ἔτυχε χαὶ ἐμπίπτειν οἷς ἂν τύχῃ συμβαίνει 

΄ ΄ ’ v 

αἱ αἱχραὶ χινήσεις ἐν τοῖς ὕπνοις μεγάλαι φαίνονται, εἴρη- 

πρότερον. σαφῶς ὃξ πάντα eae διὰ οὖν τὸ φέρεσϑαι τὰς χινή- 45 
προορᾶν μέλλοντα 

\ \ ΄ 5 > wie ΄ ᾿Ν ΄ 
χαὶ τοὺς φαύλους. εἰ ἐν τῇ ἡμέρα ἔδει βλέπειν 

αὐτά" τότε γὰρ χαὶ γρηγοροῦ 

5 006° CRP λεχϑέντα a: ἐλέχϑη ceteri ». 6 
μένων 8 7 ye om. Arist. EMY 

ὄντων add. C 13 εἴπομεν] p. 81,2 

Emp. Math. 1X 19 18 ἐχπελάζειν S 

I> p. 937%): εὐλόχων a, e corr. R, Soph.: 

(Sext.): δὲ ceteri 22 xai (ante ἐν) CRP 

7 add. RP 

25.26 προσπιπτ. ἐν τοῖς ὕπνοις CRP Soph. 

p- 84,26 alibi non commemoratur 

30 σαφῆ RP γοῦν CRP 

29 ἔ 

8 ta ἘΠΕ τνια RP 

14 μελλόντων πραχϑῆναι CRP 

20 εὐλόγχων S, prius R (cf. Sext. et Zeller 

εὐλόγων CP 

26 προσπιπτουσῶν P, e corr. R Soph.: 

27 τῷ Om. 

τι δὲ 5 

92 ἔδει ἐν τῇ ἡμέρα S 

ἐπὶ τούτων om. RP 

9 δὲ om. RP 19 

21 προσημαίνει ἃ 

23 εἴδωλον C 

προσπιπτόντων ceteri 

a Περὶ δαιμόνων] 

6* 

6 χαταχρησα- 

zai post 

18-—22 e Sexto 

τε ἃ 

25 διὰ post 

cf. 

29. 30 εἴρηται] p. 78,29 
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p. 464222 Odtw δὲ efxos τοὺς τυχόντας προορᾶν" ἢ (a0 διάνοια 148: 
’ τῶν τοιούτων οὐ ΘΕ ον τῖστι κ΄: 

, 

Καὶ ἄλλην αἰτίαν ἐπάγει tod τίνος ἕνεχα οἵ τ τυχόντες τὰ μέλλοντα 50 

προορῶσιν, GAN οὐχ οἱ σοφοί, xat φησιν, ὅτι ἢ διάνοια τῶν τοιούτων χενὴ 
5 οὖσα τῶν ἐχ φιλοσοφίας χαλλίστων ϑεωρηυάτων χαὶ ἔρημος ἄλλων φροντί- 

ὃων ῥαδίως ὑπὸ τῶν προσπιπτόντων ἄγεται, ἢ ὃὲ τῶν φρονίμων διάνοια 

περὶ πολλὰ χαταγινομένη χαὶ ὑπὸ τούτων χινουμένη οὐχ ὁρᾷ τὰ προσπίτ- 

τοντα. ὥσπερ γὰρ ual ἐγρηγορότες, ἂν σφόδρα. διανοώμεϑα τι, οὐχ ὁρῶ- 

μεν τὸν παριόντα (ἐχχρούει γὰρ ἢ μείζων | χίνησις τὴν ἐλάττονα), οὕτω 148ν 

10 χαὶ ἐν τοῖς ὕπνοις χινουμένη 7 διάνοια ὑπὸ τῶν ἐνόντων χινημάτων 7 

τύπων οὐχ ὁρᾷ τὰ προσπίπτοντα. [εὖ σοι, δαιμόνιε, τῆς ἀγχινοίας. ὡς 
- \ Net? ΄ - "4 \ ~ > © ΕΗ Ἄννα q? 

πολλῶν xat χαλλίστων ἡμῖν αἴτιος xat τῆς ἀληϑείας μυσταγωγὸς χαὺ 

ἕχάστην γίνῃ]. 

"a \ ~ 2 ΄ - 5 - ~ v σ p. 464224 Καὶ τοῦ ἐνίους τῶν ἐχστατιχῶν προορᾶν αἴτιον, ὅτι 

οἰχεῖαι χινήσεις οὐχ ἐνοχλοῦσι. 

Τὸ at οἰχεῖαι χινήσεις οὐχ ἐνοχλοῦσιν ἴσον ἐστὶ τῷ μὴ ἔχειν ὁ 

οἰχείας χινήσεις. of γὰρ ἐχστατιχοί (λέγει ὃὲ ἐχστατιχοὺς οὐ τοὺς τέλεον 
μαϊνομένους, ἀλλὰ τοὺς ὄντας μεταξύ, φέρε γὰρ οὕτως εἰπεῖν, τῶν τε 

φρονίμων χαὶ τῶν τέλεον μαινομένων), of δὴ ἐχστατιχοὶ χαὶ μηδὲν ὅλως 

90 φροντίζοντες ἤ τι ἀναλογιζόμενοι, ἀλλά, χἂν ἐπίῃ αὐτοῖς ἀναλογίσασϑαι, © 
5 Nn ~ \ Vv , ΄ 

ἀπορρίπτοντες χαὶ οὐδὲν ὅλως προσιέμενοι πῶς ἂν ἔχοιεν χινήσεις τινάς; 10 
. 

χαὶ of μὲν σοφοὶ οὐ προορῶσι διὰ τὸ ἐνοχλεῖσϑαι χαὶ οἱονεὶ ϑυροχοπεῖσϑαι 
Ὁ ὃ ~ COE ~ ~ > δ κα 9 

iv διάνοιαν αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἐνόντων αὐτοῖς εἰδώλων χαὶ τύπων, οἵ ὃ σ᾿ 
L 

5 
ξ 
Ψ χστατιχοὶ χενὴν ἔχοντες τὴν διάνοιαν χαὶ διὰ τοῦτο ἀνενόχλητον εἰχότως 

τῷ οι 

C ~ ΄ Vr CO Se \ , \ ~ Ω 
αἰσϑάνονται τῶν προσπιπτόντων ἐξωϑεν. τίνα OF τὰ προσπίπτοντα χαὶ πῶς, 

b>) ~ ~ ‘ a ~ -F Ay εἴρηται τῷ ᾿Αφροδισιεῖ ἐν τῷ [lept δαιμόνων: ταῦτα yap εἶπε ξενιχὰς 
΄ >. ΄ ΄ 3 ce) = χινήσεις. μήποτε δὲ ξενιχὰς χινήσεις λέγει τὰ μέλλοντα οὐχ OY ἡμῶν, 

ἀλλ ὑπ᾽ ἄλλων πραχϑήσεσϑαι. 1ὸ 

4 χενὴ in textu, μεστὴ in mg. S 5 τῶν---χαλλίστων om. CRP ϑεωρημάτων.--- 

χαταγινομένη (7) ἃ: καὶ ἔρημος ϑεωρημάτων (ϑεωρήματος C) ὁρᾶ τὸ προσπίπτον, 7 δὲ τῶν 

σοφῶν πλήρης οὖσα τῶν ἐχ φιλοσοφίας χαλλίστων ϑεωρημάτων CRP: ϑεωρημάτων S 

ὥσπερ---προσπίπτοντα (11) om. RP cf. Arist. De sensu p. 447414 ss. 10 4 SC: 

χαὶ a 11. 12 ad εὖ cot—yivy in mg. adnot. ἔξω τοῦτο P, delevi 11 δαιμόνιον R 

12 αἴτιον R (prius P?) 12.13 xa¥? ἑχάστην] ἡμῖν RP 14 χαὶ tod] χαὶ ta S: 

τοῦ δὲ a (Arist. EMY) ἐνστατιχκῶν S αἴτιον] βέλτιον S 10 αἱ om. SC 

οὐχ ἐνοχλοῦσιν om. CRP 17 οἱ] οὐ RP ἐκστατικοὺς om. RP 18 φέρε Sa: 

χρὴ CRP 19 δὴ] δὲ RP 20 τι om. a 21 ἀπορρίπτοντες et προσιέ- 

μένοι a: ἀπορριπτοῦσι et προσίενται ceteri 22 ὀχλεῖσϑαι RP 24 zai ante χενὴν 

add. 5 25 αἰσϑάνονται post ἔξωϑεν CRP δὲ om. Ο ταῦτα post δὲ 

add. RP 26 εἶπε] φησιν RP 

(0) 
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a al - 5 ΄ > ‘ 

p. 464227 Τὸ δέ τινας εὐθυονείρους εἶναι χαὶ τοὺς γνωρίμους 148» 

περὶ τῶν γνωρίμων μάλιστα προορᾶν. 

᾿Επειδὴ υάλιστα τοὺς γνωρίμους ἐν τοῖς ὕπνοις ὁρῶμεν (χαὶ γὰρ χἂν 
bat ΄ ὟΝ 

ἄλλο τι ἡμῖν φαίνηται, οὗπερ οὐ φροντίζομεν: ὥσπερ ἐμοὶ ἰδόντι τὸν ἐυὸν 20 
- Μ - 

5 ἑταῖρον, οὐχὶ τὸν χλεινόν μοι τουτονί, ὅστις ἔτι μοι ζῶν συμπονεῖ περὶ 
awe! » ΄ > , ™ 

τοὺς λύγους, GAN ἄλλον ὀλίγους ἐν φιλοσοφία πόνους χαταβεβληχότα διὰ 

τὴν τοῦ ϑανάτου σύντομον προσέλευσιν, ἐγὼ γοῦν ἐχεῖνον πάλαι ϑανόντα 
τ᾿ Oe ire ᾿ , ΄ \ ca DN 35 ~ oO . 

εἶδον χαϑ᾽ ὕπνον διαλεγόμενόν wot, περὶ ὧν ἐγὼ xat’ ἐχεῖνον ὅλον τὸν 
υἦνα χαὶ ἔτι τὸν πρὸ ἐχείνου οὐχ Ὄρο πρότερον πολλὰ φροντίσας" 

10 ἦσαν γὰρ περὶ ψυχῆς αἵ ἐμαί τε πρὸς ἐχεῖνον Το: χαχείνου πρός 
us αἱ ἀποχρίσεις), ἐπειδὴ οὖν μάλιστα τοὺς γνωρίμους ὁρῶμεν διαλεγο- 2% 

μένους ἡμῖν χαὶ περὶ ὧν φροντίζομεν χαὶ περὶ ὧν οὐ φροντίζομεν, ὀλι- 

γάχις δὲ ἀγνώστους τινὰς χαὶ ἀσυνήῦεις, τὴν αἰτίαν τούτου διὰ τούτων 

ἐπάγων φησί: συμβαίνει d& τοῦτο διὰ τὸ μάλιστα τοὺς γνωρίμους 

15 ὑπὲρ ἀλλήλων φροντίζειν. ἔστι δὲ τὸ ὃ 

χαὶ τοὺς γνωρίμους περὶ τῶν γνωρίμων μάλιστα προορᾶν ἴσον 
(ce τῷ “τὸ δέ τιναξ μάλιστα εὐθυονειρεῖν περὶ τῶν γνωρίμων᾽ - εὐθυοοειροῦμεν 

~ 
ι 

ld 5 , 

ἔ τινας εὐθϑυονείρους εἶναι 

(ap χαὶ περὶ ἄλλων τινῶν ἀγνώστων χαὶ ἀσυνήϑων, ἀλλὰ μάλιστα περὶ 30 
~ - v ~ , 

τῶν γνωρίμων. ὅτι O& χαὶ πόρρω ὄντων τῶν φίλων τάχιστα γνωρίζομεν 

20 χαὶ μᾶλλον αὐτούς, δῆλον ἐχ τῆς πείρας. 

p. 464232 Οἱ δὲ μελαγχολιχοὶ διὰ τὸ σφοδρὸν ὥσπερ βάλλοντες 
πόρρωϑεν εὔστοχοί εἰσι. 

To ὥσπερ (τὴ ες πόρρωϑεν ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ ὥσπερ πόρρωϑεν 
ὁρῶντες". ὡς γὰρ τὰ ὀζυωπὰ τῶν ὀρνίϑων πόρρωϑεν ὁρῶσι χαὶ οἱ τοξεύοντες 

25 πόρρωϑεν τρόπον τινὰ ὥσπερ διὰ χειρὸς διὰ τοῦ βέλους χατέχουσι τὸ 

τοξευϑέν, οὕτω χαὶ of μελαγχολιχοὶ ὥσπερ πόρρωϑεν ἁρπάζοντες θα: 

εἰσι προαρπάζουσι γὰρ τὸ μέλλον διὰ τ χίνησιν: εὐμετάβολον yao ὃν 

τὸ φανταστιχὸν τῶν τοιούτων ταχὺ τὸ ἐχόμενον τῆς ἀρχῆς φαντάζεται. 40 

εἰσὶ γάρ τινα, oe Εἴρηται, ἐχόμενα ὄντα τῶν ἐν ἡμῖν ἐνουσῶν ἀρχῶν, 

80 αἵτινες We ταχέως χινούμεναι ποιοῦσιν ἡμᾶς ταχέως προορᾶν χαὶ τὸ 

ἐχόμενον αὐταῖς. λέγει δὲ ὁμοίως ἔχειν ταῦτα τοῖς Φιλαιγίδου ποιήμασι" 

1 τὸ ante τοὺς add. a (Arist. praeter 5) 2 μάλιστα προορᾶν om. S 

3 μάλιστα Sa: μᾶλλον CRP ὁρῶμεν ἐν τοῖς ὕπνοις CRP 4 φαίνηται ἡμῖν RP 

5 ἀλλ᾽ ante οὐχὶ add. RP ὅστις ἔτι a περὶ Sa: πρὸς CRP 6 πόνους 
om. RP λόγους post καταβεβληχότα add. RP 7 ovv CRP ϑανόντα 

πάλαι ἃ 8 «ad? ὕπνους CRP τοιαῦτα ἄττα post μοι add. CRP 9 μῆνα] 

χαιρὸν ἃ 10 ἐμαί τε] ἐμέ te ἃ: ἐμαὶ RP 10. 11 πρὸς éué RP 12 χαὶ 

περὶ ὧν οὐ φροντίζομεν om. RP 18 συνήϑεις C διὰ τούτων τούτου S 

15 {τὸ τὸ conicio 16 τὸ ante τοὺς add. ἃ, v. ad v. | 17 τὸ om. RP 

19 zat om. C μάλιστα RP (Arist. EMY) 21 σφοδρὸν SCRP Soph. (Arist. 

LU, σφόδρα ceteri): σφοδρότερον a 23 πόρρωϑεν (ante ὁρῶντες) om. RP 

24 ὀρνέων RP 28 φαντάζονται RP 29 εἴρηται] p. 28,4 ss. 
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χαὶ γὰρ ἐν ἐχείνοις τὰ ἐχόμενα ὅμοια ἣν tots ἡγουμένοις. od yap ὥσπερ 148» 
> \ 5 id ΄ 

τὰ Εὐριπίδου ποτὲ μὲν ἀπὸ “ExaBys μεταπίπτει εἰς “Ελληνας 6 λόγος, 
ad ΟῚ ΄ 5 \ > of > [κι \ > > ΄ 355? \ 

ποτὲ 6 ἀπ᾽ ἐχείνων εἰς ϑεράποντα, οὕτω χαὶ ἐν ἐχείνοις, GAA εἰ περὶ 
᾿Αφροδίτης ἦν τὸ λεγόμενον, πάντα τὰ ἀπ᾽ ΤΟΣ ἕως τέλους περὶ ταύ- 45 

Cd 

ot < R της ἦσαν. ὡς οὖν τὰ τοιαῦτα ποιήματα, οὕτω xal of ἐμμανεῖς ἐχόμε on 

~ ΄ 4 , Vv as \ ΄ 5 ~ ao \ ~ 

τοῦ ὁμοίου HASARISE Cie τὴ τὰ τὰ τὸ 
usted) ἢ γὰρ eponparis οὐχ ἐᾷ αὐτὰ ἐχχρουσϑῆναι. ὡς γὰρ τὸ τ 6p@ 

φερόμενον χῦμα οὐχ ἐχχρούεται On’ ἄλλου, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον ἐχχρούει τ 

προστυχόν, οὕτω χαὶ τῶν ἐμμανῶν ἢ χίνησις σφοδρὰ οὖσα οὐχ ἐχχρούεται 

10 ὕπ᾽ ἄλλης χινήσεως. 

Ὁ 5 \ ‘ Ul 

p. 46405 Τεχνιχώτατος 6 ἐστὶ χριτῆς ἐνυπνίων. 5 

re) τ \ ios Vie 2 ἔπι Α ΄ iN =) Ree ~ on ΄ 

ὥσπερ γὰρ παντός ἔστι χρίνειν τὰ ἐν ἠρεμοῦντι ὕδατι φαινόμενα 149: 
Χ 2 ΄ Vp Yo 4 σ σ τ ΑΙ ΄ Sey. > >) \ 

ELOWAG, OTL LTT WY Ἢ ἀνϑρώπων εἰσιν, οὐ πᾶντος OE τὰ EV χινουμξνῷ & τι 

φαινόμενα ὕδατι, ἀλλὰ τοῦ χαλῶς χαὶ vera ΠΛ} TOGGOY ἧς HOUSE, 
\ > 

15 οὕτως χαὶ τὰς εὐϑυονε ειρία IS παντός ἐστι χρίνειν, τεχνιχώτατος "i ἐστι χριτὴς 

6 δυνάμενος τὰς ὁμοιότητας θεωρεῖν. ὡς yap ἐν τῷ χινουμένῳ ὕδατι 
, , ΄ 3 , ba 5 Vv STG , 5 >} 

τὸ φαινόμενον πολλάχις ὡς ἀνθρώπου εἴδωλον οὐχ ἔστιν ἀνϑρώπου, ἀλλ 

ἵππου, διὰ ὃὲ τὴν πῦον oon τινα ἀνθρώπου ἀποτελεῖ, οὕτως χαὶ 10 
τι = rr Ff ws ay ‘ wv ΄ > a , 

ἐν τοῖς ὕπνοις ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο μεταβάλλει τὸ εἰδωλον. 6 οὖν δυνάμενος 
4 a , / σ , 

90 τὰς ὁμοιότητας USER τουτέστιν ὃ δυνάμενος χρίνειν, OTL τὰ φαινόμενα 

ἐν τοῖς ὕπνοις χαὶ ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο μὴ AU Oye δμοίως ἔχει τοῖς ἐν 

τῷ χινουμένῳ ὕδατι φαινομένοις, οὗτος οὐχ ἀπατηϑήσεται, ἀλλὰ χρινεῖ, 
σ \ \ Y> Ξ οΣ > 

ὅτι τουτὲ τὸ φανὲν ἀνθρώπου εἴδωλον οὐχ ἦν ἀνθρώπου, ahh ἵππου εἰς 
» >) 7 

ἄνϑρωπον μεταβαλόντος. ἀλλὰ uy ἰδὼν ἵππον, τόδε τί μοι συμβέβηχεν, 
> 

ὥστε χαὶ νῦν τὸ αὐτὸ συμβήσεται, GAN οὐ τὸ συμβὰν ἐχ tod ἰδεῖν us 15 to σι 

ἄνϑρωπον. ἣ μὲν οὖν διάνοια τῶν ᾿ἰεξγουένων πάντων αὕτη, ἐν ὃξ τῇ 
μὴ ὃ 

ὃ 
ιαπεφορημένα χαὶ διεστραμμένα τὸ διεστραμ- 5 5 , ‘ 

λέξει τῇ λεγούσῃ τὰ 

μένα ὡς δηλωτιχὸν ἐπῆχται τοῦ διαπεφορημένα. 

ΓΕνταῦϑα τέλος ἔσχε χαὶ τὸ παρὸν βιβλίον χαὶ αἱ εἰς αὐτὸ σχολαί.] | 

2 πὰ del. ¢ υεταπίπτοντος πρὸς ἕλληνας τοῦ λόγου RP ὃ ϑεράποντας CRP 

τὰ ante ἐν add. RP el περὶ] εἴπερ RP 4 ἕως) ἄχρι RP 4. 5 ταύτης Sa: 

ἀφροδίτης CRP 7 ἐᾷ αὐτὰ] ἑαυτὰ ἃ 8 χῦμα Sa: χροῦμα CRP 

ἀπ᾿ Sa, sed v. Arist. χαὶ om. CRP 10 ὑπὸ RP: dx SCa 12 ὕδατι 

φαινόμενα CRP 13 ἐστὶν post ἵππων add. a εἰσίν om. a post ἐν 

add. τῶ S 13. 14 ὕδατι φ. εἴδωλα C: om. RP ; 14 προσοχῆς πολλῆς CRP 

16 τὰς ὁμοιότητας CRP Arist. cf. v. 20: xat τὴν ὁμοιότητα Sa 18 διὰ δὲ Sa: ἕχει δὲ 

διὰ CRP ἀποτελεῖ om. CRP 19 μεταβάλλει.---εἰς ἄλλο (21) om. RP 21 peta- 

βάλλοντες RP 22 γοῦν post οὗτος add. RP 24 μεταβάλλοντος CRP ἵππον] 

εἶπον RP 26 αὕτη] τοιαύτη RP 26. 27 τῇ λεγούση λέξει RP 29 χαὶ 

αἱ---σχολαί om. RP τέλος τῶν σχολίων εἰς τὸ περὶ τῆς καϑ'᾽ ὕπνον μαντιχής ἀριστο- 

τέλους add. ἃ, σχέποις με πεντὰς σωτηριχῶν τυπωμάτων add. C 



SXOAIA EIS TO NEP] MAKPOBIOTHTOS KAI BPAXY- 

ΘΙ ΟΣ APISTOTEAO YS. 

“Ὁ μὲν σχοπὸς τῆς περὶ ee ina χαὶ Hey Glee τητος πραγματείας 

πόϑεν χαὶ πῶς τὰ μέν εἰσι μαχρόβια, τὰ »Ἥ [Ὡ] Lay . ὕ a εὶ oo oe - Ὡς ἴω ae ἕλους δῇ 0, 

δὲ βραχύβια. μέμνηται ὃὲ ἐν αὐτῷ πρόχτον ὡς εἰρηχὼς μὲν περὶ ὕπνου, or 

ἐρῶν δὲ περὶ ὑγείας χαὶ νόσου χαὶ περὶ νεύτητος χαὶ ζωῆς, ὡς τελευταίων 

τούτων ὄντων. τῆς φυσιχῆς τος. χαὶ πρῶτον ζητεῖ ἐν τῷ παρόντι- 40 

βιβλίῳ, τί τὸ εὔφϑαρτον: τούτου γὰρ γνωσθέντος ὄγλον γενήσεται χαὶ τὸ 
v a σ ‘ , ~ 

uy εὔφϑαρτον. ᾧ ἕπεται τὸ τί τὸ μαχρόβιον χαὶ διὰ τί, χαὶ περὶ τῶν 
΄ ΄ ΄ > 

10 μαχροβιωτέρων χατά τε τὰ γένη χαὶ τοὺς τόπους. εἶτα τὰ φυτὰ διὰ τί 
>) 

τῶν ζῴων μαχροβιώτερα, χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἄλλα ἄλλων. τὸ δ᾽ ἀχρι- 

~ 

΄ - \ ~ ~ ἊΣ ΄ 5 ~ 

φησίν. ἐν τοῖς περὶ φυτῶν ἐροῦμεν. eu ὃ ὧν τὸ χατάλληλον τῆς 
\ ~ 

ς ξ δὴν Wy { W 

2? FG 

ως Os 

2 A 

τοιοῦτον: ἀρχὴ ὃ 

ees περὶ αὐτῶν, πότερον ἕτερον ἣ τὸ ats 

t 0 τ α α οὐτ 

ον τὰ αὐτά ἐστι μαχρόβια χαὶ ὑγιεινὰ τῶν φύσει 

συνεστώτων. πρ τῶν φύσει, οὐχ ὡς μὴ τῶν ἀψύχων 
Vv ~ > ΝΛ \ ~ fe y \ \ > \ 

ὄντων φυσιχῶν, οἷον λίϑων χαὶ τῶν “τοιούτων (ἔστι γὰρ χαὶ αὐτὰ φύσει), 

20 ἀλλὰ μᾶλλον χαὶ μάλιστα φύσει ἐστὶ τὰ -ζῶντα" μάλιστα γὰρ ταῦτ᾽ ἔχει 
ἐν ἑαυτοῖς φύσιν. πότερον οὖν τὰ αὐτά ἐστι μαχρόβια χαὶ ὑγιεινά; χαὶ 

προσυπαχουστέον τοῦ “χαὶ βραχύβια χαὶ νοσώδη, et)’ οὕτως ἐπαχτέον 50 

1 ante σχόλια add. τοῦ αὐτοῦ C 1.2 βραχυβιότητος καὶ μαχροβιότητος βιβλίον S 

ὃ βραχυβιότητος χαὶ μαχροβιότητος S 5 μὲν om. CRP 6 ἐρῶν] ἔτι S ante 

ζωῆς add. γήρως zat ὅλως περὶ CRP 7 ὄντων τούτων CRP τῆς φυσιχῆς ζητήσεως] 

οἵ. Alex. De sensu p. 6,17 We. 8 τί οἴω. CRP τούτου---εὔφϑαρτον (9) om. CRP 

τί post zat add. 5 9 τὸ (ante ti) om. CP 10 κατά--μαχροβιώτερα (11) 

om. RP te] ye C διὰ τί τὰ φυτὰ C 12 χαταλληλότερον CRP 17 δὲ 

om. P 18 δὲ om. CR τὸ CRP: om. Sa 19 yap Pa: δὲ SCR 

ταῦτα ἃ 20 φύσει ἐστὶ] φυσιχὰ a 21 ᾽φύσιν Sa: to φύσει RP: φύσει C 

22 τοῦ Sa: τὸ CRP zat (ante βραχύβια) SCP: om. Ra 
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τὸ ἢ χεχώριστα! τὸ βραχύβιον xat νοσῶδες. χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγό- το  χεχώρι τα! τὸ PP i Se f 

aol v ‘ / 5 > 3 Ἁ ~ id m 

μενον: ἣ ἔστι τινὰ βραχύβια οὐ νοσώδη, ἀλλὰ μᾶλλον ὑτγιεινά. 
Oh hy > \ ΄-Ὁ >? σ 3 \ \ 2 ‘> 5 ~ -. 

δὲ λέγε! οὐ τὰ | νοσώδη St ὅλου, ἀλλὰ τὰ ἐπιτήδεια ἀπὸ utxpas τινος 1579 

χαὶ τῆς τυχούσης αἰτίας περιπίπτειν νόσοις. τὸ δὲ ἢ xat ἐνί ν 

υ 

α 

5 νόσους ἐπαλλάττει τὰ νοσώδη τὴν φύσιν σώματα τοῖς βραχυ- 

΄ 

βίοις ἴσον ἐστὲ τῷ a χατὰ τινας νόσους ἐπαλλάττει ual χοινωνεῖ τὸ 
3 5 =e) 

βραχύβιον xat voo@des’, ὡς εἶναι τὸ αὐτὸ dua τε νοσῶδες xat βραχύβιον. 

ἐπαγγέλλεται 6& ὕστερον ἐρεῖν περὶ ὑγείας χαὶ νόσου, ὅσον ἐπιβάλλει 5 
τῇ φυσιχῇ φιλοσοφίᾳ. ἐπιβάλλει δὲ αὐτῇ χαὶ προσήχει ἰδεῖν, ἐχ τίνος 

10 χαὶ πῶς συνίστασϑαι δύναται. nae ὃς ἐπιγίνεται. τῆς ἰατριχῆς ἐστιν ἐπι- 
σχέπτεσϑαι. λέγει δὲ τὴν διαφορὰν ταύτην, αὐτὸ δὴ τὸ ὑαχρόβιον χαὶ 

βραχ Seo ἔχειν ὅλα te γένη πρὸς ὅλα xat τῶν by Ev εἶδος ἕτερα 

πρὸς ἕτερα, ὅλα δὲ γένη πρὸς ὅλα, ὡς ἄνθρωπος πρὸς ἵππον (μαχρο- 
βιώτερον γὰρ ἄνϑρωπος ἵππου), by ἕν δὲ εἶδος ἕτερα πρὸς ἕτερα, ὡς 

15 ἄνϑρωπος πρὸς ἄνθρωπον" μαχροβιώτερος 1ὰρ Νέστωρ ᾿Αχιλλέως. 10 

p. 465213 Δεῖ δὴ λαβεῖν, τί τὸ εὔφϑαρτον ἐν τοῖς φύσει συνε- 

στῶσι, χαὶ τί τὸ οὐχ εὔφϑαρτον. 

ry ‘ 
Πάνυ προσήχει περὶ τούτων διαλαβεῖν. περὶ μαχροβιότητος yap χαὶ 38 

βραχυβιότητος τῆς παρούσης πραγματείας οὔσης χαὶ βραχυβίων μὲν ὄντων 
20 τῶν εὐφϑάρτων, ναχροβίων ὃ δὲ τῶν μὴ εὐφϑάρτων, ἀναγχαῖον ἂν εἴη περὶ 25 

τούτων διαλαβεῖν, ὡς ἂν ἐχ τούτων περὶ τῶν προχειμένων ῥᾷστα διαλά- 
> 

βοιμεν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ πῦρ γὰρ χαὶ ὕδωρ χαὶ τὰ τούτοις ΠΥ} 

οὐχ ἔχοντα τὴν αὐτὴν δύναμιν τὸ δὴ τοιοῦτον xa’ αὑτὸ χαὶ ὡς ἀπ᾽ 

ἄλλης ἀρχῆς ἐπαχϑὲν τοιοῦτόν τι δηλοῖ: τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ, ὅ τε ἀὴρ 

25 χαὶ ἢ γῆ φϑείρουσιν ἄλληλα. εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ ἐν τοῖς τῶν ζῴων σώμασιν 
ὄντα, ὃν δή τινα τρόπον χαὶ εἰσί, φϑερεῖ ϑάτερον ϑάτερον. ἐνὸς δὲ ὁποιουοῦν 
φϑαρέντος ἀνάγχη χαὶ τὸ ἐχ τούτων συνεστηχὸς ἐφϑάρϑαι. τὸ γὰρ μετέ-: 80 

χειν τῆς τούτων φύσεως εὔλογον δηλωτιχόν ἐστι τοῦτο τῆς τούτων 
ν 

φϑορᾶς. μετέχουσι ὃὲ τὰ σύνϑετα τῆς ἐξ ὧν εἰσι φύσεως οὐ πάντα (οὐ 
‘ 

30 yap zat ἢ οἰχία- οὐ γὰρ ἀνάγχη ἑνὸς λίϑου φϑαρέντος φϑείρεσϑαι). ἀλλὰ 

1 τὸ (ante 7) om. CRP τὸ (ante βραχύβιον) ἃ: τὸ καὶ S: καὶ CRP: xat to Arist. 

χαὶ τὸ νοσῶδες Arist. 2 ἔστι] εἰσί CRP 3 νοσοῦντα CRP post ἀλλὰ 
add. zat RP 5 σώματα τὴν φύσιν CRP 6 τῷ] τὸ R 8 ἐρεῖν περὶ 

(ὑγείας zat add. solus R) νόσου ὕστερον CRP 9 ἰδεῖν Ca: to ἰδεῖν SRP 9. 10 πῶς 

nai ἐχ τίνος CRP 10 δύνανται S ἐστιν om. P 11 σχέψασϑαι CR 

12 te ©; e corr. P (Arist.)2) τὰ ceteri 15 πρὸς ἄνϑρωπον CRP (Arist.): ἀνθρώπου Sa 

Νέστωρ yap ᾿Αχιλλέως μαχροβιώτερος CRP 16 δὲ Ra (Arist. MZ) 22 πῦρ 

yap a (Arist., sed πῦρ δὴ L, πῦρ 5): τὸ δὲ πῦρ SC: δὲ τὸ πῦρ R: πῦρ δὲ P χαὶ τὰ] 

χατὰ © τούτων a (Arist. MZ) 25 legit a ee cum Arist. 5 26 χαὶ 

om. CRP alt. ϑάτερον a: τὸ ἕτερον ceteri 27. 28 μετέχον SR 28 τοῦτο Sa: 

τ 
τούτων, τοῦ CR: τοῦ τοῦ P 30 λίϑου ἑνὸς CRP post φϑείρεσθϑαι add. αὐτήν CRP 
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DQ ~ ~ » v ws 

χαὶ τὰ ζῶντα. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω λόγος ἕτερος. ἀλλα 151" 
᾿ ᾿ ! ‘ 

ἔγει ἐπιστήυην, ce ὑγείαν, νόσον χαὶ ὅλως πάντα, ὅσα ἐν ὑποχειμένῳ 
, ~ Vv 

ἐστί. περὶ υὲν οὖν τῆς τῶν ἄλλων, φησί. φϑορᾶς ἔστω ἕτερος λόγος. f τὰ] 
εἰσὶ γὰρ τούτοις ἴδιαι χαὶ olxetar φϑοραί. ἔστι γὰρ ἴδιος ἐπιστ 5 

5 Ἁ - 

5 2a) ἣν φϑείρεται σῳζομένου τοῦ ἔχοντος αὐτὴν ζῴου. es γὰρ oda- 
uns φϑορά, 

ρείσης τῆς ἐπιστήμης μένει τὸ ζῷον, δῆλον, ὡς αὕτη ἢ φϑορὰ οὐχ ἔστι 80 

τ τῷ Sook. ἀλλὰ ἴδιος χαὶ οἰχεία τῆς ἐπιστήμης. ἣι a RY 
τοῦ ζῴου φϑορά, ἀλλὰ ἴδιος χαὶ οἰχεία τῆς ἐπιστημης. Fy GF φύαρεντος 

τοῦ ζῴου φϑαρῇ χαὶ ἣ ἐπιστήμη, τίνος αὕτη ἢ φϑορά: ἣ δηλονότι τοῦ 

ζῴου, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ χαὶ τῆς ἐπιστήμης. χαῦϑ᾽ αὑτην μὲν γὰρ 

10 φϑείρεται ἢ ἐπιστήμη, ὅταν αὐτῆς φϑαρείσης μένῃ τὸ ζῷον, χατὰ συμ- 

βεβηχὸς δέ, ὅταν συμφϑαρῇ τῷ ζῴῳ. τοῦτο ῥητέον χαὶ ἐπὶ ὑγείας χαὶ 

νόσου χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν ὑποχειμένῳ. 
Vw ΄ 2 ~ , 

Τοῦτο λαβὼν ἐπάγει: δι᾿ ὃ καὶ περὶ ψυχῆς λογίσαιτό τις ἂν ex 

τούτων. εἰ ied ἐστι μὴ φύσει, λέγων φύσει τὸ εἶδος. ἔστι δὲ τὸ 40 

15 λεγόμενον: εἰ yap ux ἐστιν ἢ Ψυχὴ εἶδος τοῦ σώματος, ὥσπερ ἐν τοῖς 
\ > Ras σ ee ΕΞ - > 

Ileo pt poxins εἴρηται, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐπε!σέρχεται, ὥσπερ φασί τινες, ἣ αἰσϑη- 

τιχὴ ual ἢ λογιχή (λέγουσι γάρ τινες, ὅτι ἢ μὲν ϑρεπτιχὴ χαὶ αὐξητιχὴ 

ov) κατοβάγλεται τῷ σπέρματι, ἢ δ᾽ αἰσϑητικὴ καὶ ἢ λογικὴ ἔξωϑεν ἐπεισ- 

ἔρχεται χατὰ τὸ νῦν, xa ὃ τὸ ἔμβρυον πίπτει ϑύραζε), εἰ δὴ μή ἐστιν 
΄ ἢ " > [4 > ." \ ο 4 ὡν 4 ~ 

20 ἢ ψυχὴ εἶδος, ἥ te αἰσϑητιχὴ καὶ ἢ λογιχή, μηδὲ συγχαταβάλλεται τῷ 
, > Me A 4}. Le \ -“ Ἂς 

σπέρματι, ἀλλ ὕστερον εἰσερχεται ἐπ χαὶ ἢ ἐπιστήμη Com γὰρ ὕστερον 45 
2 AAAS aS A eos N= κ᾿ ΄ iF » - , 

ἐπιγίνεται τῇ ψυχῇ διὰ μαϑήσεως), εἴη av τις αὐτῆς χαὶ ἄλλη φϑορά, 

λέγων φϑορὰν τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπουσίαν, παρὰ τὴν φϑοράν, ἣν 

φϑείρεται φϑειρομένου τοῦ σώματος. ὥσπερ γάρ ἐστι τῆς ἐπιστή- 
ΠΡ ΡΣ \ 5. τὰ ΄ Jus ὦ ΄ r ΄ “«ὥἮμ αν 

95 urs ἴδιος χαὶ οἰχεία φϑορά, zal? ἣν φϑείρετα: σῳζομένου τοῦ ζῴου, ἔστι 

δὲ ual ἄλλη τις uate συμβεβηχός, xa? ἣν συμφϑείρεται τῷ ζῴῳ, οὕτως 

ἀνάγχη χαὶ τῆς ψυχῆς δύο ὑπάρχειν φϑοράς. εἴπερ ὕστερον ἐπιγίνεται. 

τοῦτο, φϑαρείη ἄν ποτε ἢ ψυχή ἤτοι γωοισϑείη τοῦ σώματος, τοῦ 50 
{5 ‘ 1 ‘ 

ar 

δὲ 

ἐμψύχου ϑαρέντο ὡς Ἰὰρ τῇ ἐπιστήμῃ οὐ συμφϑείρεται ἢ Ψυχή 
χο ΟΣ Ἰὰρ τῇ ἐπιστημ 90 υφύειρε 1 ψυχὴ; 

30 ἀλλὰ φϑαρείσης τῆς ἐπιστήμης ἢ ψυχὴ μένει τε χαὶ ἔστιν, οὕτως ἔδει 
\ ual τῆς ψυχῆς φϑαρείσης χαὶ ywpratetons μένειν zat εἶναι τὸ σῶμα xat 

΄ 

~ ~ v > ἈΝ" 

μετὰ τὸν χωρισυὸν τῆς ψυχῆς ἔμψυχον. «νῦν δὲ τοῦτο οὐ γίνεται, ἀλλ 

ὁρᾶται παντελῶς ἄψυχον. ἐπεὶ οὖν, φησίν, οὐ φαίνεται τοιαύτη οὖσα ἢ 

1 xat om. P, e corr. R ἕτερος ἐστὶ λόγος CRP (ἕτερος ἔστω λόγος Arist. P, ἕτερος 

λόγος ceteri) ἄλλα---λόγος (3) CRP: om. Sa 4 ἰδία P, e corr. R 

5 χαϑ᾽ ἣν--φϑορά (7) Sa: om. CRP 7 ἰδία P, e corr. R hy a (ἣν scripsi): 

et ceteri 10 μένει a 11 φϑαρῇ CRP, prius 5 τὸ ζῶον CRP 

18 zai om. P συλλογίσαιτ᾽ Arist. LS ἄν τις. Arist. MPZ 16 ΠΕρὶ 

Ψυχῆς] B 1 p. 412019 post τινες add. xat CRP cf. De an gen. B ὃ p. 736428 

17 prius 7 om. a 18 ἐχτὸς Sa 18. 19 ἐπεισέρχονται a 19 ἐκπίπτει CRP 

δὴ] δὲ CRP 21 ἐπεισέρχεται RP 22 διὰ μαϑήσεως τῇ ψυχῆ CRP 

τις om. Arist. ΜΡΖ 28 λέγων] λέγω δὲ ἃ ἀπόλυσιν conicio 25 ἰδία 

ΕΡΞ 6 corr. R 26 κατὰ συυβεβηχός om. O φϑείρεται τὸ ζῶον CRP 

21 τὴ ψυχῆ CRP 28 φϑείρεταί ποτε a χωρισϑεῖσα ἃ 29 ἡ ψυχή om. P 

81 quart. zat om. P 32 τῆς ψυχῆς χωρσμὸν a 89 γίνεται CR 
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ψυχή, τουτέστιν ἐπεὶ οὖν οὐ φαίνεταί μὴ συμφϑείρουσα τὸ σῶμα (od γὰρ 
\ od συμφϑείρει, ἀλλὰ μᾶλλον | συμφϑείρει), ἄλλως ἂν ἔχοι πρὸς τὴν 158r 

οὗ ody τοῦ σώματος χοινωνίαν᾽" τουτέστιν εἶδος ἔσται ἀχώριστον, χαὶ οὐχ 

ἕτεροι λέγουσιν. : 

5 p. 46501 Ἴσως δ᾽ ἄν τις ἀπορήσειεν εὐλόγως" do” ἔστιν, οὗ ἄφϑαρ- 
τόν ἐστι τὸ φϑαρτόν: 

ov b] ~ Q ~ 5 , 2 ὩΣ αν, >) > Ν 5 la ~ 

περ ἀπορεῖ περὶ tod αἰϑέρος, τοιοῦτόν ἐστιν: apa tov αἰϑέρα τῇ 

ξαυτοῦ φύσει φϑαρτὸν ὄντα τὴ ἔν τινι τόπῳ ἄφϑαρτον εἶναι; οἷον 10 

εἰ πᾶν τὸ φϑειρύμενον ὑπὸ ἐναντίου φϑείρεται, ἢ δὲ χοίλη ἐπιφάνεια τῆς 
10 σεληνιαχῇς σφαίρας οὐχ ἔστιν ἐναντία τῷ αἰϑέρι (τῷ γὰρ πέμπτῳ σώματι 

3 

οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, ὡς ἐν τῷ [Περὶ οὐρανοῦ δέδειχται), συμβήσεται τὸ 

ἁπτόμενον μέρος τοῦ αἰϑέρος τῆς σεληνιαχῆς σφαίρας ἄφϑαρτον εἶναι. τὸ 

μὲν Ὁ ἁπτόμενον τοῦ ἀέρος ἔστω φϑαρτόν, εἴπερ ὁ μὲν αἰδϑὴρ ξηρός; 
ὃ δὲ ἀὴρ ὑγρός" τὸ δὲ λεπτότατον τοῦ αἰϑέρος χαὶ ἁπτόμενον tHS σελη- 

15 νιαχῆς σφαίρας διὰ τί ἂν εἴη φϑαρτόν; ἢ pay οὖν ἀπορία τοιαύτη, ἐπι- 15 
χειρεῖ δὲ πρῶτον ἐνδόξως λέγων, ὅτι οὐ φϑείρεται ua? ὃ μέρος ἅπτεται 
τῆς σελήνης, εἶτα τίϑησι τὸ ἀληϑὲς χαὶ λέγει φϑείρεσϑαι χαὶ τῆς σεληνια- 

χῆς σφαίρας μὴ οὔσης αὐτῷ ἐναντίας. ἐπιχειρεῖ οὖν πρῶτον χαὶ λέγει, 
ὅτι οὐ φϑείρεται. φϑείρεται γάρ, φησί, τὰ μὲν ὑπάρχοντα τοῖς ἐναν- 

20 τίοις χατὰ συμβεβηχός. ἀσαφὴς δὲ οὖσα ἣ λέξις, δεῖ ἡμᾶς οὕτως 

εἰπεῖν: τὸ ὕδωρ ἐστὶ μὲν ὑγρὸν χαὶ ψυχρόν, ἐστὶ δὲ χαὶ γλυχύ" ὁμοίως 
, Ων \ \ =~ A f, Ἂ ἊΣ Π)γλᾺ - τ ὃν χαὶ ϑερμόν, ἀλλὰ χαὶ λευκόν. ἐναντία ὃξ τὸ ψυχρὸν τῷ 50 a [Ὡ] A Cc? Oo wy aS το 

Ὁ ~ a ~ ΄ δ. ΄ , 

ϑερμῷ, τὸ ὃς Sypov τῷ ξηρῷ. τούτων προειλημμένων ὑπάρχοντα λέγει 
Ν \ \ \ ’ 2 If, >\ \ ! = δ 5 \ te , « \ Co A 

τὸ γλυχὺ χαὶ τὸ Aevxov, Evavtia Ge τὸ ψυχρὸν χαὶ ὕερμον, “χαὶ υγρὸν 
ΣΕ ΜΠ πο με τὸ ILE VEC DIU: νυ χπὶ πὴ δὲ ἘΝ, χαὶ ξηρόν. χαὶ ὑπάρχει τὸ μὲν γλυχὺ τῷ ψυχρῷ χαὶ ὑγρῷ, τὸ δὲ λευχὸν bo οι 

πον ἘΣ dD χαὶ ὃ +) εὐ Ξ Ke οὗ 4 “ D vA yenc aye ἡ Ψυγχρὸὼὸν τῷ ξηρῷ χαὶ ϑερμῷ. εἰ μὲν οὖν φϑαρέντος τοῦ γλυχέος μένει τὸ ψυχρὸ 

χαὶ δγρόν, ἴδιος αὕτη ἣ φϑορὰ χαὶ xab? αὑτὴν τοῦ γλυκέος. εἰ δὲ τοῦ 
δι ~ a A ce ~ [Ὁ Z aA ~ oe ~ ss , = , 5 ΣΕ δ 4 a 

ψυχροῦ xat bypod φϑαρέντος συμφϑαρῇ αὐτοῖς τὸ γλυχύ (ἀνάγχη γὰρ τοῦτο 
/ Vv / ‘ - 

Ἰενέσϑαι), χατὰ συμβεβηκὸς ἔφϑαρται τὸ γλυχύ. φϑείρεται οὖν κατὰ συμ- 2% 

80 βεβηκὸς τὸ γλυχὺ χαὶ λευχόν (ταῦτα γὰρ εἶπεν ὑπάρχοντα τοῖς ἐναντίοις, 
τουτέστι τῷ ψυχρῷ χαὶ δγρῷ, χαὶ ϑερμῷ χαὶ ξηρῷ) φϑειρομένων τῶν 

ἐν οἷς εἰσιν ἐναντίων. φϑείρεται ὃὲ τὰ ἐναντία On ἀλλήλων. ὥστε ava- 

1 οὖν a: om. ceteri συμφϑειρομένη TH σώματι 6 corr. P 2 ob om. PR? 

συμφέρει R: συμφϑείρεται P? 6 ἐστι (Arist. S)] ἔσται a (Arist. LMPZ) 

11 οὐϑέν RP τῷ] τῇ. CRP Περὶ οὐρανοῦ] Α ὃ. 4 12 τοῦ αἰϑέρος ἱ i p p p 
ant. μέρος e corr. R 14 λεπτότατον (εὐαγέστατον 3) tod αἰϑέρος xat Sa: ἐγγὺς χαὶ C: 

zai R: om. P 16 πρῶτον καὶ λέγει ἐνδόξως, ὅτι CRP 18. 19 ἐπιχειρῶν οὖν 

πρῶτον εἰς τὸ μὴ φϑείρεσϑαι λέγει. φῦ. yap CRP 19 γάρ] μέν RP 20 ἀσαφοῦς δὲ 

οὔσης τῆς λέξεως CRP, e corr. 5 zat ante δεῖ add. S 22. 23 τῶ ψυχρῶ 

τὸ ϑερμόν, τῶ δὲ ὑγρῶ τὸ ξηρόν CRP 24 τὸ (ante λευχὸν) om. ἃ χαὶ τὸ θυ» yes 1° 
ϑερμόν CRP 24. 25 ξηρὸν zat ὑγρόν CRP Di ἰδία ae ameeCOLrenm LG Pk Πρ re ? 
28 φϑαρῇ RP: φϑαρεῖ C 81 ϑερμῷ καὶ ξηρῷ a 
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~ Vv ) 

yun φϑείρεσϑαι χαὶ τὰ ἐν τοῖς ἐναντίοις ὄντα. εἰ δὴ χατὰ συμβεβυχὸς 158: Ι ΓΤ 
, , Ww 7 ~ . ¢ λέγομεν φϑείρεσϑαι τὰ ἐν ὑποχειμένῳ τινὶ ὄντα, ὅταν τοῖς ἰδίοις ὕποχει- 

΄ { / ΄ >.) 5 ‘ \ Ἁ 5 ‘ ἈΞ τῷ 2d. " ‘ wevors συμφϑείρηται, ὁ δ᾽ αἰϑὴρ xat τὰ λοιπὰ στοιχεῖα οὐδενὶ συμεβε- 30 
C βήχασιν (οὐδεμία γὰρ οὐσία τῶν ἐν ὑποχειμένῳ), οὐχ ἂν φϑείροιντο χατὰ 

συμβεβηκός. τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ χατὰ συμβεβηκὸς δ᾽ οὐϑὲν or 

~ 5 ~ = ,’ Ψ WY, ἢ ει ἘΞ ΖΞ, ae “| , = ‘ 1 efi ‘ τῶν ἐν ταῖς οὐσίαις ἐναντίων φϑείρεται; λέγων οὐσίας τὰ ζῷα χαὶ 
πάντα τὰ σύνϑετα; ἐν αὐταῖς δὲ ἐναντία τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. ἐπεὶ 

3 

! 

- \ \ Q \ ice , - ΡῈ ΄ t Die? “ὯΝ a. TAY TO XATA συμβεβηχὸς φϑειρόμενον τῶν EV UI ποχξιμένῳ EOTLY, οὐοξν OE 

τῶν σωματιχῶν στοιχείων ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν, οὐδὲν ἂν στοιχεῖον χατὼ 
\ , \ ‘ . ‘ Ν μυ \ 

10 συμβεβηχὸς φϑείροιτο. τὸ γὰρ διὰ τὸ μηδενὸς ὑποχειμέι νου χατὴ- 8 
γορεῖσθϑαι τὴν οὐσίαν ἴσον ἔστι τῷ μηδεμί ἂν οὐσίαν τῶν ἐν ὑὕποχει- 

/ ‘2 ed S/F = ‘ >, ὃ ὃ ~ Q Ἀ μένῳ εἶναι. οὕτω δείξας phi cidu) τα εἶναι φϑείρεσϑαι χατὰ συμ βεβηπῦς 
v 

My 

~ c >? 

τὰ στοιγεῖα πιχειρεῖ ὅτι οὐδὲ xa’ αὑτὸ οἷόν τε ἄνω φϑείρεσϑαι τὸ zd ἢ ; p> 
/ σ “ fe >») 4 < \ σ 2 Ww >) Ἃ λέγων ὥστε ᾧ μή ἐστιν ἐναντίον, χαὶ ὅπου uy ἐστιν. ἴη δ᾽ ἂν 

~ ~ ΄ >) , 15 τὸ λεγόμενον: ὅσαις τῶν οὐσιῶν μή ἐστιν ἐναντίον, ἄφϑαρτο 
ἔσονται ἀεὶ διὰ τὸ πᾶν τ φϑειρόμενον ὑπὸ ἐναντίου φϑείρεσϑαι. ὅσαις 
δ᾽ ἐστὶν ἐναντίον, ἐν ᾧ τόπῳ μὴ εὑρίσχεται ἐναντιότης, ἐν τούτῳ οὖσα! 
v 

ἀἄφϑαρτοι ἔσονται. ἀλλὰ τ 
‘ ‘ ι 

Vv ἢ σε AES σφαῖρα οὐχ ἔσ a ιν ἐναντία τῷ 40 
, » C » wv \ 3) Dae ee we an ~ AC v 

πυρί. ἄφϑαρτον doa ἔσται τὸ ἐν αὐτῇ μέρος τοῦ πυρὸς ὄν. 

20 p.465b10 “H τοῦτο τῇ μὲν ἀληῦες, τῇ οὗ: ἀδύνατον γὰρ 

ὕλην ἔχοντι μὴ ὑπάρχειν πως τὸ ἐναντίον. 

7. ~ , A 3 4 / »] \ X ny Ἁ ~ Βντεῦϑεν λύει thy ἀπορίαν χαί φησιν ἀληϑὲς μὲν εἶναι τὸ πᾶν τὸ 
, cr ax > ΄ ΄ c “ἮΝ ἊΝ \ Ξ φϑειρόμενον ὑπὸ ἐναντίου ppetpecvat, ψεῦδος 6& τὸ μὴ εἶναι ἐνταῦϑα, του- 45 

τέστιν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ, ἐναντίον τῷ πυρί. ἀδύνατον yap, τον τῷ 
\ 25 ὅλην ἔχοντι μὴ ὑπάρχειν: πως τὸ ἐναντίον. εἰ yap τῇ ὕλῃ τὸ ε Ὁ ἶναι 

ὕλη ἐστὶν ἐν τῷ δεχτιχὴν εἶναι τῶν ἐναντίων, ἀδύνατον μὴ μάχεσϑαί πως τῇ 
, Vr ΄ \ = , Ne pen 4, X 3 = “Ὁ, Ὦ“» Ἁ wv EPWOTHT “AL ζηρότητι χαὶ σπεύδειν ἀποπτύσαι μὲν αὐτάς, δέξασϑαι δὲ ἄλλας. ‘ 

ὥστε zal ἐν τῷ ἀνωτάτω τόπῳ dy τὸ πῦρ φϑαρήσεται. μάχεται γάρ πως 
ἢ ὕλη τῷ etder, ἄλλως te χαὶ ποιότητά τινα ἐχούσης τῆς ἑχάστῳ ‘ 

ἢ μὲν yap νοουμένη χατὰ a7 τ χαὶ ἀπογύ- 50 
ΝΠ ~ o ~ / 3 v 8 \ > 

WY, YTS VOSLTAL WEY, οὐχ ἔστι OS, exetvy, μεν ὁ f 

ἢ 

80 χοῦς ὑποχειμένης ὕλης. 
υνωσιν πάντων τῶν sid 

ἄποιος" ἣ δὲ ὑποχειμένη τῷ πυρὶ ἢ τῷ ὕδατι ἔχει τινὰ ποιότητα: ποιὰ 
Ῥῳῃ γάρ τις πρότερον γεγονυῖα οὕτω δέχεται τὸ ϑερμὸν χαὶ ξηρόν. τοῦτο ὃ 

ἤδη ἔστι πῦρ. εἰσὶ γὰρ ἀμφότεραι δυνάμει πῦρ, καὶ ἣ χωρίς τινος ποιότητος 

2 post φϑείρεσθαι add. zai P oizetots CRP 5 οὐϑὲν a (Arist.): 

οὐδὲν ceteri τ ὃ 13 αὑτὰ Ρ: anceps R: ἑαυτὸ 8 13 et 14 τὸ 
πῦρ et prius ἐστιν om. C 15 εἰσι χαὶ a: αὗται CRP: εἰσίν, αὖται S 16 ἀεὶ om. 
SCR 20 post ἀληϑές add. ἐστι a (Arist.) 21 τὰ ἐναντία CRP 24 post 
ἐναντίον add. τί CRP 26 τῇ] τὸ 21 αὐτήν ἃ 29. 30 προσεχῶς CRP 
Ol ἥτις] εἴη ἂν CRP post prius μέν add. γάρ CRP δὴ] οὖν eee 33 ξηρόν] 
Ψυχρόν Ὁ, prius R τοῦτο] τοῦ C 34 ἤδη] εἴδει RP ἀυφότερα P: anceps R 
ποιότητός τινος CRP 
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΄ \ x ΄ ΄ δὴ ys ; , - Se 5 A 
νοουμένη, UN οὖσα δέ ποτε τοιαύτη, ual ἢ ἤδη ποιᾶ τις οὖσα" GAA ἐχείνη 

υὲν πορρωτέρω, 7 δὲ ποιωϑεῖσα ἐγγυτέρω. ὥσπερ γὰρ λέγομεν δυνάμει | 

ἐπιστήμονα. χαὶ τὸ ἤδη Ῥυ παιδίον, ee δὲ ἐπιστήμονα χαὶ tov 158v 
ΦΥ͂ ΄ὕ ss 8) 5 ~ wi 

μανϑάνοντα, ἀλλ ἐχεῖνο μὲν πορρώτερον, οὗτος δ᾽ ἐγγύτερον, οὕτω χαὶ 

ἐπὶ τῆς ὕλης τῆς τε ἀποίηου χαὶ τῆς ἤδη ποιᾶς τινος Ἰεγονυίας χαὶ ἐλϑού- qr 

Σ 

πο 

σης ἀπὸ τοῦ πρώτου δυνάμει εἰς τὸ δεύτερον. τούτων οὕτως ἐχόντων 

πάνυ ἀχριβῶς πρόσχειται τὸ πῶς ἐν ἘΠῚ ἔξει τῇ ἀδύνατον γὰρ τῷ 

ὕλην ἔχοντι μὴ ὑπάρχειν πῶς τὸ ἐναντίον. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐστιν 5 
΄ σὰ ζ ao > ΄ ~ ~ \ Y> 

ἢ ὕλη | ὕλη ἐναντίον τῷ τοῦ πυρὸς elder, οἷον τῇ ϑερμότητι xat ξηρότητι, 
ΝΟ Ν τ ΄ 5 ~ ΄ ~ = ΄ 

10 GAN ἡ σύνεστιν ἐν αὐτῇ ἢ τῶν ἄλλων Feiss, χαὶ ἢ ἢ [Ἐν ot 
a7 x > ἕ > > 

δύναυις. τὸ δὲ ie) χαὶ ὗ πέφυχεν ἀποπτύειν μὲν τόδε τὸ εἶδος, 
δέχεσθαι δὲ ἄλλο, χαὶ 7 ποιωϑεῖσα μᾶλλόν ἐστι δυνάμει. ἣ γὰρ τοιαδὶ 

᾿ ποιότης σπεύδουσα μεταβαλεῖν τὸ εἶδος εἰς ἑαυτήν, διοίως χαὶ τὸ etdo 

τὴν ποιότητα εἰς ἑαυτό, ἀνάγχη φϑείρεσϑαι τὸ πὺρ χρατηϑέντος τοῦ πυροει- 

15 δοῦς ὑπὸ τῆς ποιότητος τῆς ex τοῦ δυνάμει οὔσης πῦρ μεταβεβληχυίας 10 
> \ a , "᾿ 374 a” wv ao Vv ~ 5 ¢€ ~ Ἀ ~ 

is τὸ δυνάμει εἶναι ἀὴρ ἣ ἄλλο τι. ὥστε ἔχει πῶς ἐν ἑαυτῷ τὸ TU [0] 

ἐναντίον ἄνω oy. 

p. 465012 Ilavtq μὲν γὰρ ε 

δ ῃ 

20 Εἰπὼν ὅτι τῷ ἔχοντι ὕλην ἀδύνατον μὴ ὑπάρχειν πῶ 
διὰ τούτων χατασχευάζει τὸ προχείμενον, δυνάμει λέγων" ε 

\ 

ς τὸ ἐναντίον, 17 

ἰ μὲν γὰρ ἦν 
~ σ > ~ Vv ΄ 5 ΄ 

τὸ πῦρ χωρὶς ὕλης, εἰχὸς ἣν λέγειν, ὅτι ἐν τῷ ἄνω τόπῳ οὐ φϑαρήσεται 
\ Ἁ ιὰ τὸ wy ἐνταῦϑα ὑπάρχειν αὐτῷ ἐναντίον: ἐπεὶ δὲ μετὰ ὕλης ἐστὶ χαὶ o7 

ὡς τὸ ἐναντίον, οὐχ εὔλογόν ἐστι τὸ λέγειν, ὅτι οὐ φϑαρήσεται ἄνω 20 ‘ 

Oz Me 

δος [ΟἹ - A 
΄ x °° ΄ ~ ~ 7 > ’ 

ἢ vey οὖν διάνοια τῶν ὑπὸ τῆς λέξεως αἰνιττομένων αὕτη ἐστίν, τὸ 25 OV. 
ὌΝ ~ ~ ΄ ΄ \ c ξ. ie , ἐξ 

δὲ τῆς λέξεως τοιοῦτον. ἢ μὲν γὰρ ϑερμότης χαὶ ἣ ξηρότης παντῃ. του- 

τέστι ἐν ὅλῃ τῇ φύσει τῆς ὕλης, ἥτις ὑπόχειται τῷ πυρί, τυγχάνουσιν 
δὲ « ~ oO \ ~o 

οὖσαι" οὕτω yao εἰσιν ἐν αὐτῇ ὡς τὰ εἴδη ἐν τῇ ὕλῃ. οὐ γὰρ ἐν τῷδε 
- σ τ) \ ΦΙΣ ss 5 , s=) 5 Vv iAN 5 

μὲν τῷ μέρει τῆς ὕλης ἐστὶ ϑερμότης, ἐν τούτῳ δ᾽ οὐχ ἔστιν, GAA ἐν 

80 ἁπάσῃ τῇ φύσει αὐτῆς, ὥσπερ χαὶ 7 Ve βμότης ἐν ἅπαντι τῷ Ve pue ὕδατι" 

οὐ γὰρ τοῦ τεϑερμασμένου ὕδατος τὸ μέν ἐστι ϑερμόν, τὸ δὲ ψυχρόν, % 
3,4 7 Ὁ bli Ὺ εν ΄ ~ > D4 

ἀλλ᾽ ὅλον δι’ ὄλου. ἔστι μὲν οὖν πάντῃ τὸ Depudv, πᾶν δὲ οὔχ ἐστι 

1 ταιαύτη ποτὲ RP 2 πορρώτερον S ἐγγύτερον S Ὁ. 58: Οἷς ad ΡΨ 0 

3 prius ἐπιστήμονα Sa: ἐπιστήμον CRP 4 πορρωτέρω SP ἐγγυτέρω R 

7 πρόσχειται om. CRP 9 post zat add. τῇ CRP 10 σύνεστιν] ἐστιν a 

αὐτῷ SC 11 τὸ δὲ Ca: 4 δὲ SRP évepyeta RP 12 post ἄλλο add. 

εἶδος CRP post ποιωϑεῖσα add. δέχεται CRP 13 μὴ ante μεταβαλεῖν add. S 

post εἶδος add. zat P 15 οὔσης] εἶναι conicio 17 ὃν ἄνω 5 18 ἐνεῖναι ἃ 

(Arist.) τὸ (ante εὐϑὺ) om. ὃ 19 πᾶν] πάντη S ἀδύνατον εἶναι ἃ 

21 ante τὸ add. πως P 25 οὖν om. CRP 26 ἡ (ante ξηρότης) om. a 

28 αὐτῷ a 29 τούτῳ] τῶδε CRP 90 πάση CRP ἅπαντι om. ἃ 

31 ϑερμαινομένου P, e corr, R 



or 

10 

30 
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΄ - v > Ω > ony » 
ϑερμόν: τουτέστι πᾶν δὲ οὐκ ἐστι Depustyc, ἀλλὰ σύνϑετον ἐξ ὕλης χαὶ 148» 
¢ ΄ - ~ Vv ἐστι 3 Zz 4 , = 2 tay the 

Veppotytos. ὥσπερ yap τὸ ζῷον οὐχ ἐστι ψυχή, ἀλλὰ σύνϑετον ἐξ ὕλης 
- 4 ~ 5» ἊΝ ~ ~ lad ν 5 

μὲν τοῦ σώματος, εἴδους ὃὲ τῆς ψυχῆς. οὕτω χαὶ τὸ πῦρ οὔχ ἐστι πῦρ 
΄ v “ἊΝ ἈΠ ¢ “.» “ἦν Η 

μόνον ἤτοι ϑερμότης, ἀλλὰ σύνϑετον ἐξ ὕλης χαὶ ϑερμότητος χαὶ ἔτι ξηρό- 
΄ , \ + 50 7 PsA \ 5 pi - ~ BPS v > as 

τητος. ὁμοίως χαὶ ἢ εὐϑύτης ἐστὶ μὲν ἐν ἅπαντι τῷ ξύλῳ, οὔκ ἐστι GE τὸ 
\ ~ > ΄ \ 50 7 > " ᾿ , 

πᾶν τὸ ἐχ ξύλου χαὶ εὐϑέος εὐϑύτης, ἀλλὰ σύνϑετον ἐχ ξύλου χαὶ εὐθύτητος. 30 
΄ A \ ind ~ μ᾿ -» ‘ Ἃ ‘ 37 ‘ . ΤΣ 4 ΄ 

εἰπὼν δὲ ὅτι πᾶν δὲ εἶναι Benny ἢ λευχὸν ἀδύνατον, τὴν αἰτίαν τούτου 
> ’ . ΄ 

ἐπήγαγεν εἰπών: ἔσται γὰρ τὰ πάϑη a σμένα. ἔστι δὲ τὸ λεγό- 
> Ν ‘ lad Ἁ ¢ ΄ 

t γάρ ἐστι τὸ πῦρ ϑερμότης μόνον χωρὶς ὕλης χαὶ ὑποχειμένου 
\ \ 56" »ἤ >) ’ v \ ΄ 5 \ OQ? ΄ \ \ τ 

χαὶ τὸ εὐϑὺ ξύλον εὐϑύτης, ἔσται τὰ πάϑη αὐτὰ xad? αὑτὰ χωρὶς ὑὕποχει- 

μένου: ὅπερ ἀδύνατον. πᾶν γὰρ πάϑος ἐν ὑποχειμένῳ. ὥστε οὔχ ἐστι 
‘ ΄ ᾿ σὰ \ > ΄ - »᾽ > ΄, ᾿ 

τὸ πῦρ χωριῖς VTOXELUEVOD χαι DANS χαι CVAYTLOD. τῶν ὁ EVAYTLWY TO 

ὃ \ ~ x \ ἅ σ > a. or > ‘ > , v Ν᾿ -- 

ξν TOLEL, τὸ OET ασχει. WOTE, See αμα εἰσι TA CVAVTLA GAvW, αὐουναᾶ- 30 

» 3 

τον μὴ μεταβάλλειν. ἔτι ἐπεὶ τὸ πῦρ τρέφεται χαὶ ἐνταῦϑα χαὶ ἄνω, ὅπου 
δὲ τροφὴ χαὶ τρεφόμενον, περίττωμα, τ δὲ π περίττωμα ἐναντίον, χἂν διὰ 

τοῦτο ἀναγχαῖον ἐναντίον τι εἶναι ἄνω τῷ πυρί. εἰ δὲ ἐναντίον, χαὶ μάχη, 

ἐπ 

χαὶ τὸ ἑπόμενον αὐτῇ, φϑορά. εἰπὼν δὲ ὅτι τὸ περίττωμα ἐναντίον, πιστού- 

μενος ὅτι ἐναντίον, ἐπήγαγεν" ἐξ ἐνα / 5 , 

ντίου γὰρ ἀεὶ ἢ ον εἰ 
γὰρ ἢ πρώτη τροφὴ ἐναντίον τῷ τρεφομένῳ, ὡς πολλάχις εἴρηται, τὸ δὲ 

περίττωμα μέρος ἢ ὑπόλειμμα τῆς πρώτης TPOP HSS) δηλονότι χαὶ τὸ περίτ- 40 

τωμα ἐναντίον τῷ φερομένῳ, ὅπερ περίττωμα σπεύδουσα ἢ τοῦ τρεφομένου 

φύσις μεταβαλεῖν εἰς ἑαυτήν, ἀνάγχη μάχην γίνεσϑαι: εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ 

φϑορὰν τοῦ χρατηϑέντος. 

. 

p. 465019 Εἰ δὲ πᾶν ἐξελαύνει τὸ ἐνεργείᾳ ἐναντίον, χἂν ἐνταῦϑα 
‘4 

Qs -G (Se) Ps ὮὩ 2 "Ὄ TOV AV Ely. ἢ OV. 

"Evepyeta ἐναντίον λέγει τὸ περίττωμα. ἢ δ᾽ ἐπιχείρησις αὕτη sz 

ἁρμόττοι ἂν ἐπὶ τοῦ ἐνταῦϑα πυρός, ἀλλ᾿ οὐχ ἐπὶ τοῦ ὄντος ἄνω. ἔστι 
> >»! \ , , τὶ 7 , n , wv ~ ΄ 

ὃξ τὸ λεγόμενον λύσις ἐνστάσεώς τινος, ἣν ἐπήγαγεν av τις τῷ λόγῳ. 
wv ~ , , 5 Ἁ . 

εἶπε γὰρ ἄν τις ὥσπερ τὰ τῶν ζῴων σώματα ἔχει ἀποχριτιχὴν δύναμιν, 
by’ ἧς ἐχχρίνει τὴν τῆς | ξηρᾶς ual ὑγρᾶς τροφῆς περίττωσιν, οὕτως 159° 

\ ἀναγχαῖον ἔχειν χαὶ τὸ πῦρ, by’ ἧς ἐχχριϑήσεται τὸ ἐνεργεία ἐναντίον, 

ἤγουν τὸ περίττωμα. ἐξελαϑὲν δὲ χαὶ πόρρω ποι ἐχσφενδονηϑὲν οὐχ ἂν 

2 ἐξ---ϑερμότητος (4) om. CRP 3. 4 πῦρ μόνον] ϑερμὸν 8 5 post ὁμοίως 

add. δὲ CRP τῷ εὐϑεῖ ξύλω CRP 6 Ex te τοῦ ξύλου χαὶ τῆς εὐθύτητος 

οὕτω δὴ κἀχεῖ εἰπὼν CRP τούτω 9 τὸ πῦρ om. C 11 ὅπερ--- 
ὑποχειμένου (12) om. CRP 12 ἐναντίου καὶ ὕλης CRP 15 post τρεφόμενον add. 

zat CRP 16 ἐναντίον om. C ἄνω εἶναι CRP 11 ταύτῃ ἃ 

alt. to om. S alt. τὸ -- ὅτι (18) bis habet P post ἐναντίον add. zat CRP 

18 

24 

ἣ μεταβολὴ ἀεί CRP 19 πολλάχις εἴρηται] v. Bonitz. Ind. p. 772056 22 αὐτὴν S 

ἐξελαύνει τὸ SCRP (Arist.): ἐξελαύνοιτο (i. 6. ἐξελαύνοι τὸ) a, cf. p. 94,2 

ἐντεῦϑεν RP 25 av om. S 26 λέγων RP 28 ἣν ἂν ἐπήγαγέ τις τῷ SCRP 
30 ἀφ᾽ 8 τροφῆς OM. ἃ 
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΄ - ΄ > v ~ > ΄ ΄ 

φϑείροι τὸ πῦρ. πρὸς τοιαύτην οὖν ἔνστασιν ταῦτα ἐπήγαγε λέγων" εἰ δὲ 159r 
3 

ἅπαν ἐξελαύνοι ἢ ἀποχριτιχὴ τοῦ πυρὸς δύναμις, εἴη ἂν τὸ ἐνταῦϑα ἄφϑαρ- 
- QO .. Sees 4 a) v cm 5 ἋἋ Vv 3 - 

τον. τοῦτο ϑεὶς λύει λέγων: ἣ οὔ, τουτέστιν “7 οὐχ ἂν εἴη ἐνταῦϑα 
ἄφϑαρτον᾽ " φϑαρήσεται γὰρ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος, ἤτοι τοῦ ἀέρος. ἐπὶ ὅ 

5 τοῦ παρόντος (AP πυρός, ὡς εἴπομεν, ὃ λόγος ἁρμόττει" ὅπερ χαὶ αὐτὸς 

ἐννοήσας ἐπήγαγεν: εἰ μὲν οὖν ἱχανὸν Ex τῶν εἰρημένων, ual προσυ- 
- >} > ~ ~ 

παχουστέον τοῦ ἔστω, fy ἢ τὸ πᾶν" εἰ μὲν οὖν ἱχανὸν ἐχ τῶν εἰρημένων, 
ΕΣ > \ ς ~ ΄ - Sy («ἦε ΄ ΄ c 4 x 

ἔστω τουτέστιν εἰ μὲν ἱχανῶς λέλυται, ἀρχεῖ, εἰ 63 ux, πάλιν ῥητέον Thy 

προτέραν λύσιν τὴν λέγουσαν: ἔστι τι ἐνεργεία ἐναντίον, πάλιν ἐνερ- 

10 γείᾳ ἐναντίον λέγων τὸ περίττωμα. τὸ δὲ Gt ὃ ἢ ἐλάττων φλὸξ χατα- 

χαΐίεται ὑπὸ τῆς πολλῆς χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ ὅτι τρέφεται τὸ πῦρ. 10 
, \ ΄ > 

ἔχει δηλονότι χαὶ τὸ περίττωμα. χαταχαίεται οὖν ἢ 

λάττων φλὸξ ὑπὸ τῆς πολλῆς, ὅτι ἢ τροφὴ (αὕτη δ᾽ ἐστὶν ὁ χαπνός), ἣν 
NED / 4 5 “δ \ ΄, ΄ γα SNe ἢ ἐλάττων φλὸξ ἐν πλείονι χρόνῳ ἐπινέμεται χαὶ χατεσϑίει, ἢ πλείων φλὸξ 

-: | (VRS ‘ > 2A Ἂς 4 > ~ \ , 5 Ὁ foe 
15 Vattov χαὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ χαταδαπανᾷ γχαὶ χαταναλίσχει. ἀναλωϑείσης 

ὃξ τῆς τροφῆς, ἀφ ἧς ἔμελλε τὸ ἔλαττον πῦρ τραφήσεσϑαι, ὑπὸ τοῦ πολλοῦ 
v ΄ a. ΄ Ὗ 

πυρὸς χαὶ μὴ ἔχον ᾧ τραφήσεται σβέννυται. τὸ δὲ Ot ὃ πάντα ἀεὶ 

ἐν χινήσει. ὡς αἴτιον ἐπῆχται τοῦ παντὰ ἔχειν ἣ. ὕλην ἣ ὑποχεί- 1 

μένον. τὸ δὲ περιέχον εἰ μέν ἐστιν οἰχεῖον τῇ χράσει τοῦ σώματος τῶν 

50 ζῴων, συντείνει χαὶ συνεργεῖ πρὸς μαχροβιότητα" εἰ δ᾽ ἀνοιχείως ἔχει, 

ἀντιπράττει χαὶ ὀλιγοχρονιώτερον ἀποτελεῖ. λέγει δὲ χαὶ ὅτι τὰ μὲν 
Ὑ ΄“- ~ a) c 72 ~ ~ σ [ἢ ~ \ 

ἔχοντα ὕλην μᾶλλον δ᾽ ὑποχξίμενον τοῦ ποῦ, ὥσπερ τὰ ϑεῖα χαὶ χυχλο- 
΄ os » led ~ ~ 

φορητιχὰ σώματα, χατὰ τόπον μεταβάλλει" εἰ δὲ ἔχει ὕλην τοῦ ποσοῦ, 
> 

χατὰ αὔξησιν zat φϑίσιν" εἰ δὲ ὕλην πάϑους, ἀλλοιοῦται. 

5 20 lo 5 p.466a1 "Ere δὲ οὔτε τὰ μέγιστα dodaptotepa ἵππος γὰρ ἀνϑρώ- 

που αν 

Μέλλων ἐντ 

βίου, ἐπειδὴ ὡς ἐπὶ τὸ Hand τὰ μείζω ee εἰσι τῶν ἐλαττόνων, 
περὶ τούτων πρῶτον διορίζεται χαὶ δείχνυσιν, ὅτι οὔτε τὸ μέγα οὔτε τὸ 40 

΄ - > Vv. I ~ ΄ ᾿ ~ x ΄, 5 ) σ » 

80 μιχρὸν ἁπλῶς εἰσιν atta ἣ τοῦ βαχροβίου ἢ τοῦ BOL) aa, ἀλλ ἕτερόν 
Ἁ 5 - “ ~ > 

τι. λέγει οὖν Ott οὔτε τὰ μέγιστα ἀφϑαρτότερα τῶν ἐλαττόνων 

1 φϑείροιτο ἃ ταῦτα om. P εἰ δὲ -- λέγων (3) om. P 2 ἐξελαύνει S 

τὸ om. S 4 ἤτοι tod SCR: ἢ tod a: ἤτοι P 5 appofer ὁ λόγος CRP 

6. 7 χαὶ προσυπαχουστέον tod om. CRP 7 ἔστω, τουτέστιν εἰ CRP 7. ὃ ἱχανὸν--- 

μὲν om. CRP 8 λέλυται] εἴρηται RP 9 ἔστι cum Arist. MZ (ἔνεστι ceteri) évepyeta 

om. CRP 10. 11 χαταχάεται S, item 12 (Arist.) 12 xat περίττωμα CRP 13 post 

ὅτι add. 6° Ὁ τὴν τροφὴν P, e corr. R, sed v. Arist. post χαπνὸς add. avaktoxetat 

a, sed v. Arist. 15. 14 post ἣν ἡ add. μὲν a 14 ante πλείων add. δὲ a 
16 ἤμελλε ὃ 16. 17 ὑπὸ--ππυρὸς ante τῆς τροφῆς P, 6 corr. R 18 post κινήσει 

add. ἐστὶν a (Arist.) πάντα om. P 22 τοῦ a (Arist. LSP): τὸ ceteri (Arist. MZ) 

22. 23 χυχλοφοριχκὰ 5 24 xata Pa (Arist.): zat SCR 25 εὐφϑαρτότερα CR 

26 βραχυβιώτερος SC (Arist. LP); fort. recte, v. p. 95,1: anceps R 27 ἐνταῦϑα ὁ 

τὴν αἰτίαν ἃ 29 prius οὔτε] οὐ CRP οὔτε τὸ] καὶ CRP 81 λέγων RP 
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(ἵππος yap ἀνθρώπου βραχυβιώτερος μείζων ὧν ἀνθρώπου), οὔτε 159r 
‘ “αὶ ἃ A ~ 5S ΄ 

wy τὰ μιχρὰ μαχροβιώτερα τῶν μειζόνων. τὰ πολλὰ γὰρ τῶν ἐντόμων 
‘ 

μιχρὰ ὄντα ἐπέτειά ἐστίν. ἔνια γὰρ Brot χρόνον xat ἴσως οὐδ’ ἐχεῖνον 

δλόχληρον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πάντα τὰ φυτὰ μαχροβιώτερα πάντων τῶν 

5 ζῴων: ἐπέτεια yap ἔνια τῶν φυτῶν, οἷον χράμβη, τεῦτλον, ὥχιμον, 45 

ἄλλα πολλά. οὔτε μὴν τὰ ἔναιμα μαχροβιώτερα τῶν ἀναίμων: μέλιττα 

γὰρ ἄναιμος οὖσα μαχροβιωτέρα ἐστὶν ἐνίων ἐναίμων: αἵ γὰρ ΠΣ ἐπέ- 

Teint ἔναιμοι οὖσαι. ἀλλὰ why οὐδὲ πάντα τὰ ἄναιμα μαχροβιώτερα 

τῶν ἐναίμων: τὰ γὰρ μαλάχια ἐπέτεια ἄναιμα ὄντα. οὔτε τὰ ἐν τῇ 
> \ ‘ v \ 

10 γῇ Tavta ἀφϑαρτ τότερα τῶν ἐνύδρων (χαὶ γὰρ ἔνια χαὶ φυτὰ χαὶ mel 

ζῷα ἐπέτειά ἐστιν), οὔτε τὰ ἔνυδρα πάντα (ταῦτα γὰρ εἶπε. τὰ ἐν a 

ἵ ϑαλάττῃ) πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ ἀφϑαρτότερα" τὰ γὰρ ὀστραχηρὰ χαὶ 50 
τὰ μαλάχια βραχύβια. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει" ὅλως δὲ χαὶ πρώτως τὰ μαχρο- 

βιώτερα ἐν τοῖς φυτοῖς ἐστιν (6 γὰρ φοῖνιξ τὸ φυτὸν μαχροβιώτατον), dev- 
ΘΝ τ, πε βρης ρον tat ule COTS ἘΝ bye Cole: ΤΕ 15 τέρως δὲ ἐν. τοῖς ἐναίμοις μᾶλλον ἣ ἐν τοῖς ἀναίμοις χαὶ ἐν τοῖς πεζοῖ 

ml » ~ > LAL) σ ? > \ ~s > ~ > ΄, \ 5 ~ vip ἢ ἐν τοῖς ἐνύδροις. ὥστ᾽ ἐπεὶ μᾶλλον ἐν τοῖς ἐναίμοις χαὶ ἐν tots πεζοῖς 

τὸ μαχρόβιον ἣ ἐν τοῖς ἀναίμοις χαὶ ἐνύδροις, ual συνδυασϑέντα τὸ μὲν 
> , \ 

πεζὰ χαὶ ἔναιμα πεζὸν τῷ ἐναίμῳ, τὸ ὃὲ ἔνυδρον τῷ ἀναίμῳ, ἔσονται τὰ 

μαχροβιώτερα τῶν ἐνύδρων χαὶ ἀναίμων 

90 Ταῦτα ΠΩ ἢ τὰς αἰτίας | tod τὰ psy εἶναι μαχρόβια, ta ὃὲ 159» 
ny 

ὲ 

βραχύβια σαφέστατα ἀπαγγέλλει. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἵνα μήτε εὔπηχτον 
i 

υτἦτε εὐξήραντον ἢ: UH εὔπηχτον Usy διὰ τὸ ϑερμόν (τὸ yap ϑερμὸν "τε SUCTP το ]> UY εὐπηχτ \ 0 4) τ γὰρ ρμη 

5 »-ὦ ΄ ‘ ba ea \ S.A ΔΝ 5 

οὐχ ἐᾷ πήγνυσϑαι), μὴ εὐξήραντον δὲ διὰ τὸ πληϑος" τὸ γὰρ. πολὺ οὐχ 
ἌΠΑΙΣ, 

εὐςηραντον. 

p. 466233 ΜαΑὰχροβιώτερα yap τὰ λειπόμενα τῷ πλήϑει τοῦ ὑγροῦ, bo or 

+, 4 L4 [4 / ἢ \ , 

ἐὰν πλείονι: λόγῳ ὑπερέχῃ xata τὸ ποιὸν. 5 

Ποιὸν λέγει τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ λιπαρόν. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον τὰ 51 

λειπόμενα τῷ πλήϑει τοῦ ὑγροῦ χαὶ πλεονάζοντα τῷ ποιῷ ἐν πλείον: λόγῳ 
» ῃ ry ι ἐν 

μαχροβιώτεραά εἰσι τῶν πλεοναζόντων τῷ ὑγρῷ χαὶ λειπομένων τῷ ποιῷ. 

80 τὸ ὃὲ ἂν πλείονι λόγῳ ὑπερέχῃ; τοιοῦτόν ἐστιν’ ἄν ἢ τὸ ἐν τῷ 
- > σ᾽ L4 - ς \ 4 aoe C ΄ ς ~ \ Nu ΤΡῚ 

ἵππῳ φέρε εἰπεῖν ὑγρὸν τριπλάσιον tod ἐν τῷ avtpwrw ὑγροῦ, τὸ Ge ἐν 

ees 

O a Προ: ϑερμὸν δεχαπλάσιον τοῦ ἐν τῷ ἵππῳ ϑερμοῦ, πλείονι λόγῳ 35 

προς ἢ τοῦ ἀνθρώπου ϑερμότης τῆς τοῦ ἵππου Ue τς τος Tap ὃ ἣ 
τοῦ ἵππου ὑγρότης τῆς τοῦ ἀνθρώπου ὑγρότητος" πλείων γὰρ ὃ δεχαπλάσιος 

1 ὧν] οὖν αὶ ὃ ἐπέτειά ἐστι μιχρὰ ὄντα RP 6 ἄλλα S, ἀλλὰ ἃ: ἄλλα te CRP 

7. 8 ἐπέτειαι a 9 ἄναιμα ἐπέτεια CRP 10 zai (post ἔνια) om. CRP 

11 εἶπε τὰ ἃ: εἶπεν ceteri 12 ὀστρακηρὰ cum Arist.] ὀστραχόδερμα a 13. 14 paxpo- 

βιώτατα CRP (Arist.) 14 τοῖς φυτοῖς] τούτοις S 15 alt. ἐν cots om. ἃ 

16 ἀναίμοις Ca 20 εἰπὼν CR 21 ἀπαγγέλλει σαφέστατα a 22 ἢ] εἴη 

S: om. P 26 ἐὰν] κἂν 5 τὸ om. S 27 τὸ (ante λιπαρὸν) om. CRP 

28 τῷ ποιῷ om. RP 29 ἐστε CRP 31 ὑγρὸν φέρε εἰπεῖν CRP 99. τὴν 

et ϑερμότητα RP 34 thy et ὑγρότητα RP 
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λόγος tod τριπλασίου. τοῦτο εἰπὼν ἐπάγει, Sti ἔν τισι τὸ ϑερμὸν οὐδὲν 159V 
ἄλλο ἐστὶν ἣ αὐτὸ τὸ nein) (60 ὃ xat ἀντὶ tod εἰπεῖν ϑερμὸν ῥητέον 

ὅτι λιπαρόν), ἐν ἐνίοις 68 οὐ τὸ λιπαρόν, ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον: ὅπερ ἄλλον 

εἶπε χυμόν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἀναιρεῖ γὰρ τὸ τοιοῦτον ἣ νόσῳ 7 

5 Φύσει ᾿τοιοῦτον᾽ λέγει τὸ περίττωμα. ἀναιρεῖ οὖν, φησί, τὸ περίττωμα 
ἢ νόσῳ 7 φύσει" φύσει μέν, ὅταν μάχηται τὸ περίττωμα ὅλῃ τῇ τοῦ 80 

σώματος χράσει (ταύτην γὰρ εἶπε φύσιν)" ὅταν οὖν μαχεσάμενον ὅλῃ τῇ 

φύσει χαὶ χράσει τοῦ σώματος χαὶ χρατῆσαν ἀνέλῃ, τότε φαμὲν ὅτι ἀνεῖλ 
4 

΄ φύσει, ἴσον λέγοντες ὅτι πᾶσαν τὴν τοῦ ζῴου χρᾶσιν νετρεψεν ἢ τ ὃ 
10 τὸ περίττωμα πρὸς ἕν μόριον τὴν μάχην ποιήσηται, οἷον πρὸς 

ie. χαὶ ἀνέλῃ σὺν αὐτῷ zat τὸ ζῷον, τότε φαμέν, ὅτι νόσῳ εἰ 
ἴσον λέγοντες, ὅτι ἕν μόριον νοσῆσαν, συνέφϑαρται αὐτῷ τὸ πᾶν. ὃ χαὶ 
αὐτὸς σαφηνίζων ἐπήγαγεν: ἐναντία δ᾽ ἢ τοῦ περιττώματος δύναμις 3 

εἶπε φύσει 
\ 

χαὶ φϑαρτική, ἣ μὲν τῆς φύσεως, 4 δὲ μορίου, ὅπερ εἶ 

15 νῦν εἰπὼν φύσεως, ὅπερ GE νόσῳ νῦν eo pret: εὔλογον δὲ χαὶ τὰ 
πολύσπερμα ταχὺ γηράσχειν" τὸ γὰρ σπέρμα maps ὃν τῆς ee 
τροφῆς ἐξιὸν συνεξάγει χαὶ ϑερμότητα: ταύτης δ᾽ ἐξιούσης ἀνάγχη ξηραίνε- 

σϑαι χαὶ τὸ ὑγρόν" χαὶ διὰ τοῦτο ἡμίονος μαχροβιώτερος ἵππου (οὐ 

τάρ ἐστι σπερματιχόν), χαὶ τὰ ϑήλεα τῶν ἀρρένων: εἰ γὰρ χαὶ πλεῖον τὸ 
20 τῶν ϑηλέων περίττωμα, ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι ϑερμὸν ὥσπερ τὸ τῶν ἀρρένων" 10 

ὑδατῶδες γὰρ χαὶ φύσει ψυχρὸν τὸ τῶν ϑηλέων. ἔτι δὲ ὅσα πονητιχὰ 

τῶν ἀρρένων" χαὶ διὰ τὸ ὀχεύειν γὰρ χαὶ διὰ τὸν πόνον γηράσχει. μαχρο- 
τ ιθο: δὲ χαὶ τὰ ἐν ϑερμοῖς τόποις, Ov ἣν αἰτίαν χαὶ τὰ μείζω" πλεῖον 

> — ~ Le, \ € , Ξ ἢ as a - Ye, ΄ pa A 

τοῖς μείζοσι τὸ ϑερμόν. εἰπὼν ὃὲ ὅτι μαχροβιώτερά ἐστι τὰ My < γὰρ xat 
> ~ ~ ΄ "» ΄ ΄ ΄ \ \ a > > , 

25 ἐν τοῖς ϑερμοῖς τόποις, εἰς πίστιν τούτου παρέϑετο τὸ χαὶ μάλιστ᾽ ἐπί- 
ΣΉ τὸ μέγεϑος τῶν τὴν φύσιν ψυχρῶν ζῴων, λέγων φύσει ψυχρὰ 

- 

τὰ ἄναιμα. ἔστι ὃὲ τὸ λεγόμενον, ὅτι τὰ ἄναιμα, ἅπερ ἐν τοῖς ψυχροῖς 
τόποις μιχρὰ γίνεται, ἐν τοῖς ϑερμοῖς μέγάλα ἀποτελεῖται, ὡς τῆς ϑερμότη- 45 

τος αἰτίας οὔσης τῆς αὐξήσεως, εἰ δὲ τῆς αὐξήσεως, χαὶ τῆς μαχροβιότητος. 

A 

30 p. 466098 Tpophy δὲ μὴ λαμβάνοντα xat τὰ ζῷα xal τὰ φυτὰ 

φϑείρεται. 

Τὴν αἰτίαν διὰ τούτων λέγει, xa? ἣν φϑείρεται τὰ ζῷα χαὶ τὰ φυτὰ 

2 χαὶ om. CRP 2. ὃ λιπαρὸν ῥητέον ὅτι ϑερμόν CRP 3 ἐν om. CRP 

οὗ om. R ἄλλον om. RP 5. 6 tovodtov—prius φύσει om. CRP 6 ὅτι 

μάχεται Sa 7 φύσιν] φύσει a ὅτε C: ὃ RP paynodpevoy CRP 

9 φύσιν ὁ ὅτι] (tw) ὅτι ? κρᾶσιν] φύσιν Ρ ἀνέστρεψεν Ca 10 τὸ om. RP 

μάχην] χκράσιν CRP 11 αὐτῇ CRP 12. (cw) ὅτι ὃ συνέφϑειρεν ἑαυτῶ CRP 

13 δ᾽] yap P 14 φύσει] φύσιν CRP 15 νόσον CR: νόσου P εὐλόγως CRP 

16 γηράσκει CRP 18 prius zat om. CRP post τοῦτο add. ἡ C, 4 corr. ex ὁ S 

μαχροβιώτερος a (Arist.): μαχροβιώτερον S: μαχροβιωτέρα. CRP 19 σπερματιχώτερον S 

21 δὲ om. P 22 yap a: om, ceteri 23 δι᾿ ἣν---τόποις (25) om. CRP 

25 ἀλεεινοῖς S τούτων RP τὸ δὲ χαὶ ὃ 26 τῇ φύσει CRP 29 μαχρο- 

βιώσεως CRP 30 ζῶα καὶ τὰ φυτὰ SCRP (Arist. 5): φυτὰ καὶ τὰ ζῶα a (Arist. 

MZLP) 31 φϑείρεται SRP (Arist. MZ): φϑείρονται Ca (Arist. LSP) 32 χαϑ᾽] δι᾿ CRP 
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τροφὴν μὴ λαμβάνοντα. συντήχει γάρ, φησί, τὸ μὴ τρεφόμενον αὐ τὸ δῦ 

Sauté. τὸ γὰρ ἔμφυτον ϑερμὸν ἐν ταῖς ἀτροφίαις δραστιχώτερον γινόμενον | 
3 4 A , Ἀ σ Ἁ [τὰ Ξ 5» z b] , ὮΝ , ~ 

ἀναλίσχει τὰς σάρχας χαὶ ὅλως τὴν ὕλην, ἐν ἢ ἐστι. τούτων δὲ avy- 160r 

λωμένων φϑείρεται καὶ τὰ ζῷα χαὶ τὰ φυτά. 
\ ΔΑ a) Vv a ~ ~ ~ ΄, > ΄ ~ 

5 To δὲ ta ἔνυδρα τῶν πεζῶν ἧττον μαχρόβια ταὐτόν ἐστι τῷ 
, ς ἊΣ, / , , 5 >) [4 τ ’ 

βραχυβιώτερα. αἵ δὲ μέλιτται μαχροβιώτεραί εἰσιν ἐνίων μειζόνων ζῴων, 
σ Ψ / ΄ \ ¢ ‘ >, ~ ¢ >. i τ Le 

ὅτι ἔχουσι yAUXUTHTA’ τοιαύτη γὰρ ἣ τροφὴ αὐτῶν. ἢ Se γλυχύτης ϑερμή 

ὅτι δὲ ἢ γλισχρότης συνέχει χαὶ τὸ ὑγρὸν χαὶ τὸ ϑερμὸν χαὶ οὐχ ἐᾷ δια- 

πνεῖσϑαι, εἴρηται πολλάκις. 

< o > ΒΕ SS 6 c Qa < cr 10 p. 467210 [Περὶ δὲ tod πολυχρόνιον εἶναι τὴν τῶν ὃ 

δεῖ λαβεῖν τὴν αἰτίαν: ἔχει γὰρ ἰδίαν πρὸς τὰ ζῷ 
τὰ ἔντομα. 

ΠΣ 

ὁ ἔχει γὰρ ἰδίαν πρὸς τὰ ζῷα, πλὴν πρὸς τὰ ἔντομα ἴσον 10 
\ ~ ¢ , ~ v t ? \ ~ , - " " 

ἐστὶ τῷ “διαφέρει τῶν ἄλλων ζῴων’ πλὴν τῶν ἐντόμων. τοῖς μὲν γὰρ 
, ~ \ ad wv \ \ v ~ \ ΄ Η io, 

15 ἐντόμοις χοινωνεῖ, διαφορὰν ὃ ἔχει πρὸς ta ἄλλα ζῷα. xat τί μὲν ἐχεί- 
/ ~ , ΄ ΄ vo ~ ~ \ ΄ 

νοις χοινωνεῖ, τί δὲ τούτων διαφέρει, ἤδη ἐρεῖ. πρῶτον δὲ λέγει, τί δια- 

φέρει τῶν ἄλλων. οὐ γὰρ διὰ τὴν ϑερμότητα, φησί, χυρίως εἰσὶ μαχρόβια, 
σ A ~ > 4 \ A SEA ΄ / > \ Ἁ σ ΄ , 

ὥσπερ ta ζῷα, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀεὶ νέα γίνεσϑαι: ἀεὶ yap ἕτεροι of πτόρ- 
Dor, λέγων πτόρϑους τοὺς χλάδους, of δὲ γηράσχουσι. τῆς γὰρ χαρύας 

20 φέρε εἰπεῖν τῆσδε οἱ μὲν τῶν πτόρϑων ξηροί εἰσιν, οἱ ὃὲ χλωροὶ χαὶ 1 
΄ὕΜ “ Ων, ΄ ’,ὔ ς Α 2 Ὁ ἊΝ ’, Ἁ 5 ied 

χμαάζοντες, χαὶ at ῥίζαι ὁμοίως at μὲν yAwpat, at δὲ Expat: πλὴν οὐχ ἅμα 

ὅλαι 7 γηράσχουσιν 7 ἀχμάζουσιν (ὁμοίως τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν πτόρϑων), ἀλλ᾽ 
c Xx X αἵ / / lé / \ , 5 2 

OTE μὲν TO στέλεχος, λέγων στέλεχος τὸν χορμόν, καὶ of χλάδοι ἀπώ- 

λοντο, αἵ δὲ ῥίζαι μένουσαι, ἕτεροι χλάδοι χαὶ στέλεχος ax’ αὐτῶν ἀνε- 
ΓΑ , σ \ 4 ἣν (ἡ ΄ ~ \ \ 

25 φύησαν. ὅταν yap οὕτως ὦσιν at ῥίζαι, τουτέστι ζῶσαι χαὶ μὴ yeyn- 
ραχυῖαι, ἄλλαι ἐκ τοῦ ὑπάρχοντος γίνονται. λέγων ὑπάρχον τὸ 

~ ~ ¢ ~ 7, ~ \ ΄σ ea > x x 

πλῆϑος τῶν ῥιζῶν, αἵτινες ζῶσι: xat οὕτως ἀεὶ διατελεῖ τὸ μὲν 

φϑειρόμενον, τὸ δὲ γινόμενον. ἐπεὶ οὖν τούτου μὲν φϑειρομένου 90 

ἄλλο γίνεται χαὶ τούτου πάλιν ἄλλο, εἰχότως, μᾶλλον δ᾽ ἀναγχαίως συμ- 

80 βαίνει μαχρόβιον εἶναι τὴν τῶν δένδρων φύσιν. 

Qu 

Ὁ 

>. ‘ 

p. 467418 “Eotxe δὲ τὰ φυτὰ τοῖς ἐντόμοις, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. 

VA ’ \ 4 ΄ ~ , \ ~ ~ 

Τὴν xowwviav διὰ τούτων τίϑησι τῶν ἐντόμων χαὶ τῶν φυτῶν. 

1 φησί om. S 1. 2 αὐτὰ ἑαυτά Arist. MPZ 2 γενόμενον a 3 ὅλην CRP 

6 ζώων μειζόνων a 8 συνέχει τὸ ϑερμὸν xat τὸ ὑγρὸν CRP 9 εἴρηται πολλάχις} 

v. De sens. 4 p. 441825 etonxe RP 10 τῶν om. ὃ 13 yap om. a 

14 μὲν a: om. ceteri 15 xat xata ti CRP 16 τούτοις SCR 11 φησί 

om. CRP 18 ἕτερον CR 19 πτόρϑους λέγων CRP 19 χεραίας 

CRP, prius S post xapdas add. φησὶ S 20 τῆσδε φέρε εἰπεῖν S 28 λέγων --- 
χορμόν Sa: ἤγουν 6 χορμός CRP 23. 24 ἀπόλλυνται CRP 24 μένουσι καὶ 

ἕτεροι CRP 24, 25 ἐξ αὐτῶν ἐφύησαν CRP 25 ὦσιν] ποιῶσιν Arist. MZ 
26 ἄλλαι] ἕτεροι CRP 31 πρότερον om. Arist. MZ 32 τίϑησι om. CRP 

τῶν (ante φυτῶν) om. CRP post φυτῶν add. τίϑησι C 

Comment. in Arist. XXII 1. Mich. in Parva Nat 7 
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~ >\ \ A - 2 ΄ Te σ \ ᾿. \ f 723 led ἊΣ 
χοινωνεῖ δὲ τὰ φυτὰ τοῖς ἐντόμοις, ὅτι ὥσπερ τὰ φυτὰ τεμνόμενα ζῇ, οὕτως 100: 
χαὶ τὰ ἔντομα’ καὶ γὰρ χαὶ τὰ ἔντομα, ὥσπερ εἴρηται ἐν τῷ [Περὶ ζώων 80 
πο aH a ἘΞ , ζῇ 2 \ λὶ τ ¢ , 5 \ , a aN ὃὲ ΕΣ τορείας, τεμνόμενα, ζῇ ἐπὶ πολὺ ἀμφότερα τὰ τμήματα. οὐχ ἀεὶ δὲ Cy, 
v ᾿] Vv ΄ . ~ ” 4A ~ 9) “» Ἁ l4 ~ 

ἤτοι οὐχ ἴσους χρόνους διηνεχεῖς ἡ πολλοὺς ζῇ ἀμφότερα τὰ τρηματα τῶν 
, a Ww ~ , ᾿ X 

ὃ ἐντόμων διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸ ἕτερον eile (ϑάτερον yap ἔχει) op ayy 
» , 9) > ΄ IS ἥτοι στόμα, δι᾿ οὗ τραφήσεται. οὐδὲ yao δύναται ἣ ψυχὴ (ταύτην γὰρ εἶπεν 

΄ ΄ « ΄ ~ >? 

ἀρχήν) ἢ ἐν Exdotm τῶν τμημάτων οὖσα ποιεῖν στόμα, ἢ ὃ ἐν τοῖς 

φυτοῖς δύναται’: ἔχει yap ὃ χλάδος ἐν ἑαυτῷ δυνάμει χαὶ ῥίζαν xat 8ὅ 
χαυλόν, λέγων χαυλὸν τὸ στέλεχος. διὸ dn’ αὐτῆς τῆς δυνάμεως προέρ- 

10 χεται τό τε νεάζον καὶ τὸ γηράσχον. διαφέρει δὲ τὰ ἐχ τῶν ῥιζῶν τοῦ 

αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς δένδρου τῶν ἀποφυτευομένων τῷ μὲν μαχροβίῳ οὐδέν, 
> ~ Ὁ) Ὁ) ~ 

μόνῳ δὲ τῷ τὰ μὲν ἀποφυτευόμενα χεχωρισμένα εἶναι an’ ἀλλήλων, ἐχεῖνα 
e ~ ~ > ~ ~ Vv, ~ ς ~ δ᾽ διοῦ. τὸ γὰρ ἐκεῖ δὲ διὰ τοῦ συνεχοῦς ἴσον ἔστι τῷ exer 

ὲ ὁμοῦ. αἴτιον δέ φησι τοῦ τὰ ἀποφυτευόμενα ζῆν, ὅτι ἐνυπάρχει on 

15 πάντῃ ἣ ἀρχὴ ἣ δυναμένη ποιεῖν ῥίζας. 

p. 461180 Συμβαίνει δὲ ταὐτὸ ἐπί te τῶν ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν. 40 

Εἰπὼν τὴν διαφορὰν τῶν ζῴων χαὶ φυτῶν, εἶτα τὴν χοινωνίαν καὶ 48 

διαφορὰν τῶν ἐντόμων χαὶ φυτῶν, νῦν λέγει χαὶ τὴν χοινωνίαν τῶν ζῴων 

χαὶ poe. ee οὖν, φησί, ταυτότητα χαὶ χοινωνίαν τὰ ζῷα καὶ gee 50 

20 ὥσπερ γὰρ τὰ ἄρρενα τὐδο ἐυῦνεις εἰσι τῶν ϑηλειῶν διὰ τὸ τὰ ἄνω 
γ΄ 

ἔχειν μείζω, οὕτω χαὶ τὰ φυτὰ τὰ χεφαλοβαρῆ, τουτέστι τὰ ἔχοντα μεγάλας 
ν ‘ i 19 

” 

δίζας ual μέγα στέλεχος, τῶν μὴ χεφαλοβαρῶν. εἰσὶ δὲ χεφαλοβαρῇ τὰ CSRS ἐὺ 8} ANS) (OS) τῶν τ) CNet ONIONS cee ρη 
δενὸρώδη. ὅτι δὲ τὰ ἄνω τοῦ φυτοῦ αἱ ῥίζαι εἰσὶ χαὶ τὸ στέλεχος, 
χ ἀναλογοῦντα, χάτω δὲ οἱ χλάδοι, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. χαὶ τὰ ἄρρενα 

a 

τὰ χεφαλοβαρῇ τῶν φυτῶν μαχροβιώτερα διὰ τὸ τὰ ἄνω ἔχεν no Luba] on ae je! x QR - 

υξγάλα τῶν μὴ τοιούτων. ἔστι δὲ τὸ ϑερμὸν ἐν τοῖς | ἄνω, τὸ δὲ 160% 
~ 2 >) 

ψυχρὸν ἐν τοῖς χάτω" αἴτιον δὲ τὸ ϑερμὸν xal μαχροβιότητος χαὶ nee 
Ve > ~ > \ \ Δ > 4 > X \ 4 » 2 \ αὔξονται οὖν ταῦτα ἐπὶ τὸ ἄνω, τὰ δ᾽ ἐπέτεια ἐπὶ τὸ χάτω, FTOL ἐπὶ 

τοὺς χλάδους, ἐν οἷς ὃ καρπὸς γίνεται. χαὶ λοιπὸν συμπεραινόμενος λέγει, 

80 ἐφεξῆς εἶναι τῆς παρούσης πραγματείας τὴν Περὶ ζωῆς xat ϑανάτου xat 

γή OWS χαὶ VE ότητος. 

1 δὲ] δὴ R 2 γὰρ τὰ P εἴρηται om. CRP τῷ] τῇ CRP Περὶ 
ζῴων πορείας} 7 p. 707828 3 post πορείας add. εἴρηται C, εἴρηχε RP post 

prius ζῇ add. zat CRP ἀεὶ] ἂν RP 4 σοὺς a: εἰς CRP: ἐς Ὁ διηνεχεῖς 

7 om. CRP ἀμφότερα τὰ ἃ: τὰ ἀμφότερα ceteri 7 σωμάτων ἃ 

8 δύναμιν CRP 10 alt. τὸ om. C γηράσχον CRP (Arist.): yeynpaxds Sa 

11 post μὲν add. yap CRP 3 δὲ a (Arist.): om. SCRP τὸ συνεχὲς a (Arist. P) 

16 αὐτὸ CRP τῶν bis om. CRP 18 τῶν ἐντόμων xal φυτῶν om. S 

20 ἐστι CRP 22 δὲ ual wep. Sa: δὲ χαὶ wadoBap7 C 25 χαὶ κεφ. CP, 6 corr. R 

28 ἕπεται C 30 thy] τὰ RP 31 in fine ὃ εὑρήσεις ἐν ἄλλοις add. RP: τέλος 

τῶν σχολίων εἰς τὸ περὶ waxp. χαὶ Boay. ἀριστοτέλους a 



SXOAIA EIS TO ΠΕΡῚ ΓΗΡΩΣ KAI NEOTHTOS 100. 

KAI ΖΩΗΣ KAI ΘΑΝΑΤΟΥ͂ ΚΑΙ ΠΕΡῚ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ. 

Μετὰ τὸ Περὶ μαχροβιότητος χαὶ βραχυβιότητος τάττει τὸ Περὶ γήρως 
χαὶ νεότητος (ἕπεται γὰρ τῷ μὲν μαχροβίῳ τὸ γῆρας, τῷ δὲ βραχυβίῳ 7 10 

5 νεότης), ἐν ᾧ δὴ περὶ αὐτῶν τούτων, τοῦ γήρως χαὶ τῆς νεότητος, λέγει, 
χαὶ ἔτι περὶ ἀναπνοῆς. λέγει δὲ πολλοῖς τῶν ζῴων ἀναγχαῖον τοῦτο τὸ 
ἔργον πρὸς τὴν ζωήν. ἀποδίδωσι δ᾽ ἐν αὐτῷ πρῶτον μέν, ὅτι ἐν χαρδίᾳ 
ἢ ἀρχὴ τοῦ ζῴου χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν χαὶ τὸ ϑρεπτιχὸν χαὶ τὸ αὐξητικόν, 
χαὶ ὅτι χαὶ τὰ φυτὰ χαὶ τὰ ζῷα δέονται χαταψύξεως, χαὶ τίς ἱχανὴ τοῖς 15 

10 φυτοῖς, χαὶ ὅτι τοῖς ζῴοις ἢ διὰ τοῦ ὕδατος ἢ διὰ τοῦ ἀέρος συμβαίνει. 
εἶτα ἀντιλέγει πρὸς ᾿Αναξαγόραν χαὶ Διογένην περὶ ἀναπνοῆς εἰπόντας χαὶ 
πρός τε Δημόχριτον χαὶ Πλάτωνα χαὶ ᾿Εμπεδοχλέα, χαὶ ὅτι χαταψύξεως 

ἕνεχεν ἀναπνέουεν μετὰ ταῦτα λέγει, χαὶ πρὸς τούτοις ὅτι τοῖς ἀναίμοις 
ἱχανὸν τὸ περιέχον πρὸς τὴν χατάψυξιν, χαὶ ὅτι ἃ μὲν τῶν ἐνύδρων χατα- 

15 Ψύξεως ἕνεκεν δέχονται τὸ ὑγρόν, ἃ δὲ οὐ καταψύξεως, ὡς δελφὶς χαὶ 

πολύπους χαὶ σηπία xat ἕτερ᾽ ἄττα, GAN ἐξ ἀνάγχης διὰ τὸ ἐν ὑγρῷ 20 
λαμβάνειν τὴν τροφήν, χαὶ ὅτι ἔνια δεχόμενα τὸν ἀέρα χαταψύχεται, χαὶ 
ὅτι τούτου ἕνεχεν ἔχει πνεύμονα τὰ ἔχοντα. μετὰ ταῦτα ἀντιλέγει πρὸς 
᾿Εμπεδοχλέα λέγοντα ϑερμοὺς τοὺς ἰχϑύας. εἶτα πάνυ παγχάλως λέγει, 

20 πῶς ἀναπνέομεν, εἶτα τί γένεσις, τί ζωή, τί ϑάνατος, χαὶ διὰ τί ταῦτα 
τοῖς ζῴοις ὑπάρχει, xat τί νεότης, καὶ τί γῆρας, χαὶ διὰ τί τὰ μὲν ἐν τῷ 
ὅδατι, τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἀέρ! πνίγεται, ἔπειτα πόσαι χαὶ τίνες αἵ τῆς καρδίας 25 

χινήσεις, χαὶ διὰ τί γίνονται, εἶτα πῶς τὰ ἀναπνέοντα δέχεται τὸν ἀέρα 

χαὶ πῶς τὰ ἔνυδρα τὸ ὕδωρ, δαιμονιώτατα ἐχτίϑεται. 

1 τοῦ αὐτοῦ ante σχόλια add. C 2 χαὶ περὶ ἀναπνοῆς om. a ᾿Αριστοτέλους 
om SRP 4 μὲν om. C γήρως R 5 δὴ a: om. ceteri τοῦ] 

περὶ ἃ τῆς] om. ἃ post λέγει add. τί C 6 ἔτι om. a héyet] 

ἐπεὶ RP δὲ] δὴ S: om. P ἀναγκαῖον] ἀνώδυνον a 9 χαὶ (post ὅτι) 

om. CRP τὰ (ante φυτὰ) om. C 11 χαὶ (ante πρός) om. RP 20 ὅπως a 
post γένεσις et post ζωή bis add. χαὶ RP 23. γίγνονται S: γίνεται CR 24 πῶς 
om. RP 

Υ δὼ 
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p. 467010 Περὶ δὲ νεότητος xat γήρως καὶ περὶ ζωῆς χαὶ ϑανάτου 160° 

λεχτέον νῦν. ἅμα δὲ καὶ περὶ ἀναπνοῆς ἀναγχαῖον ἴσως τὰς 

αἰτίας εἰπεῖν. 

Τὸ ἴσως διὰ φιλόσοφον χεῖται εὐλάβειαν, ἐπεὶ ἀναγχαῖόν ἐστιν εἰπεῖν 81 

περὶ ἀναπνοῆς. εἰ γὰρ ἐνίοις τῶν ζῴων τὸ ζῆν διὰ τὸ ἀναπνεῖν ὑπάρχει, 

ὥσπερ τὸ μὴ ζῆν διὰ τὸ μὴ ἀναπνεῖν συμβαίνει, ἀναγχαῖον ἂν εἴη εἰδέναι 

τὴν ἀναπνοὴν τὴν τοῦ ζῆν αἰτίαν, τίς ἐστι καὶ πῶς ἐστιν αἰτία τοῦ ζῆν. 
σ 9. ig ey δ 2 ἐν, a7 2 \ iA > ΄ > ‘ Ν \ v 

ὅτι δὲ ἢ ψυχὴ ἐν τῇ χαρδίᾳ ἐστὶ δύναμιν ἐχούσῃ ἀρχιχὴν πρὸς τὰ ἄλλα 40 

υαόρια (ἀρχὴ γὰρ αὕτη τῶν ἄλλων μορίων" τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 

lo χαὶ ἐν τούτῳ τινὶ τῶν ἐχόντων δύναμιν ἐν τοῖς μορίοις), δέδεικται 
2 =~ 5] \ if , fe 5] ~ | \ ΄ ΄ A. » 

ἐν τῇ Περὶ ζῴων χινήσεως καὶ ἐν τῇ Περὶ ζῴων γενέσεως χαὶ ἐν ἄλλοις 

πλείοσιν. ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦϑα μετ᾽ ὀλίγον ῥηϑήσεται χαὶ δειχϑήσεται. ὅτι 

δὲ χαὶ τὸ ϑρεπτιχόν, xa? ὃ ζῶμεν, καὶ τὸ το πη. xa ὃ ζῷά ἐσμεν, 

σι 

a \ 5 ἦν > oe ΄ xn ~ , \ 

ἕν χαὶ ταὐτόν ἐστι TH ὑποχειμένῳ, χἄν τῷ τ ἔτ pa χαὶ αὐτὸς δείξει 

15 προϊών. δεῖ δὲ χαὶ ἡμᾶς ὀλίγα Πρ) 50] ἐχ τῶν ἐν ἄλλοις περὶ τού- 

των ϑηϑέντων. χαὶ πρῶτον μὲν ὅτι τὸ ϑρεπτιχὸν ἐν τῇ καρδίᾳ ἐστίν, ex 45 

τῶνδε δῆλον. εἰ ice τοῦ ζῆν ὕλη ὑγρότης xat ϑερμότης. ὡς προείρηται, 

τοιοῦτος ὃὲ ὁ περὶ τὴν χαρδίαν τόπος, ἐν ταύτῃ ἄν εἴη τὸ ϑρεπτιχόν. 
σ ὯΝ ¢ ~ 

ὅτι δὲ ἢ χορηγία τοῖς ζῴοις tod τρέφεσϑαι ἀπὸ τῆς ταρλιας ἐστί, arse 

20 αἵ τῆς τροφῆς, τουτέστι τοῦ αἵματος, διάχονοι φλέβες" αὗται γὰρ διὰ μὲν 
~ nd ~ ~ » 7 > 4 7 »] 3 A 

τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος διαπεφύχασιν, éx ταύτης δέ εἰσιν. ἀλλὰ 

χαὶ τὸ πρώτην φαίνεσθαι τὴν χαρδίαν διηρϑρωμένην τῶν ἄλλων μερῶν 

σημεῖον τοῦ μάλιστα χαὶ πρώτην τρέφεσϑαί τε χαὶ τὴν ϑρεπτιχὴν δύναμιν 
Vv 2 e ~ σ >) > , ¢ \ Ὡς ~ \ \ > - 

ἔχειν ἐν ἑαυτῇ. ὅτι 6 ἐν ταύτῃ ἣ ϑρεπτιχὴ ψυχή, σημεῖον χαὶ τὸ ἐν 50 
Pena ; a rovoyeod PM me OTe Oa are. Ae 
τοῖς ϑανάτοις ταύτην ἀποψύχεσϑαι τελευταίαν, ὥσπερ ἀνα λυομένης τῆς 101τ 

Ne to σι 

» . > \ b/ 2 ΄ 

φύσεως χαὶ παλινδρομούσης ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ἔτι xat χαϑ' ὅσον ἐν μέσῳ ἢ 
[4 Vv ~ b} 

χαρδία, πρὸς ἄμφω τὰ μέρη ὁμοίως ἂν ἔχοι xat ὁμοίως ἂν αὐτοῖς ἀμφοτέροις 
\ 5 ~ A 5 , ~ ar [4 ‘ 

χορηγοίη τὴν τροφήν, χαὶ οὐ τοῖς μὲν πλησίον, τοῖς GE πόρρω" xa χατὰ τοῦτο 
‘ 

\ 
Ἃ WV. \ 7 σ X , 95 \ SC \ by) ~ 

. Φ we ν . 5 Ψ se wis dy εἴη περὶ χαρδίαν. ὅτι δὲ πάλιν ἀδύνατον τὴν αἰσθητὴν χωρὶς εἶναι τῆς 
3° ἶ ΕΝ ee epee δ εὐοιύενς Been = 30 ϑρεπτιχῆς, ἐχ τῶνδ᾽ dv motedotuey’ φϑειρομένης γὰρ τῆς ἁφῆς οὐὸξ ζῆν 

ἔτι δύναται τὸ ζῷον. χαίτοι εἰ ἦν ἢ ϑρεπτικὴ χεχωρισμένη, φϑαρείσης σι 

- CLAY, ws , = Ἃ > x v x ~ Υ, \ ‘ a7 

τῆς αἰσϑητιχῆς οἷόν te ἂν ἣν ζῆν ett to ζῷον, ἔχον ΠῚ ὕρεπτιχὴν δύνα- 
» > isa r ~ ~ [ὦ > a ee Ζ A A jes ea ES 24 μιν, ἥτις yy τοῦ Cyy yopyyos. ett εἰ Ἣν eh νη i αἰσϑητιχὴ τῆς 

~ 5 ΠΣ Ὁ) | wv b) [2 

ϑρεπτικῆς, οὐχέτ᾽ ἂν τὰ ἔχοντα ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις μίαν εἶχε ψυχήν, 

1 περὶ (ante wae om. Ο (Arist. LP) 11 Περὶ ζῴων χινήσεως] 11 p. 703% 24 

Περὶ ζῴων γενέσεως] Β 6 p. 14525 χινήσεως---(ῴων om. a χινήσει ἐν tH C 

14 αὐτὸ a δείξει] cf. Περὶ ἀναπνοῆς 8 15. 16 τούτου RP 10 ἐστίν 

om. ἃ 17 εἰ yap a: εἰ CRP: οἷον 5 ἡ Tee a προείρηται) p. 4664 17 58. 

18 τοιοῦτον ἃ 20 post at add. φλέβες αἱ RP φλέβες om. CRP 

22 πρῶτα P ef. Bonitz, Ind. p. 865453 ss. 24 τὸ καὶ a 25 τελευταίαν 

dro) pee CRP 26 post μέσῳ add. οὖσα CRP 29 τὴν χαρδίαν RP 

81 ἡ om. 8 34 οὐκ ἂν ἃ αὐτὰ ante ta add. a ἔχει C: ἔχοι RP 

1) 
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ἀλλὰ πλείους: αὐτὴ γὰρ xa¥ αὑτὴν οὖσα ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις ἐν τοῖς 101τ- 
φυτοῖς ἔμψυχα αὐτὰ παρέχει. ὥστε udv τῷ ζώῳ ἔμψυχον τὸ μόριον τὸ 
ταύτην τὴν δύναμιν ἔχον xa αὑτό. εἰ 62 τοῦτο, δηλονότι ual τὸ τὴν 10 

5 4 , ἵν » 3 CaF, o φὸ 97 3 ΝΗ 
αἰσϑητιχὴν ἔχον πάλιν ἔμψυχον ἂν εἴη xa αὑτό. οὕτω δὲ δύναιντ᾽ ἂν 

[. ’ ἕν ἘΝ ϑ b] ? χλλ A) ¢ = 4% \ Pr ~ 4 νὰ ΄ 

5 αἱ δυνάμεις χωρίζεσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὡς εἶναι τὸ ζῷον τὸ μέν τι τρεφό- 
YY aA ~ ~ \ / > s >\ 4 o~ 

μενον χαὶ διὰ τοῦτο ζῶν, τὸ δὲ αἰσϑανόμενον, οὐχέτι δὲ τρεφόμενον. δῆλον 

ἄρα, ὅτι ἐν ᾧ τὸ ϑρεπτιχόν, ἐν τούτῳ χαὶ τὸ αἰσϑητιχόν. 

p. 467028 ᾿Βπεὶ οὖν τῶν ἰδίων αἰσθητηρίων ἕν τι χοινόν ἐστιν 

αἰσϑητήριον. 

10 ὋἪ ἀπόδοσις τοῦ λόγου ἐστὶν ἐν τῷ ὥστε χαὶ τὰ φυτὰ δηλονότι 
τὴν ϑρεπτιχήν ἀρχὴν ἔχοι ἂν ἐν μέσῳ τούτων, λέγων διὰ τοῦ 80 

τούτων τὰ ἄνω χαὶ κάτω" τὰ γὰρ φυτὰ πρόσϑεν χαὶ ὄπισϑεν οὐχ ἔχει. 

πῶς δὲ χαὶ τὰ φυτὰ ἐν μέσῳ ἔχουσι τὴν ϑρεπτιχὴν ἀρχήν, ἐρεῖ προϊών. 

περίττωμα δὲ πρῶτον ἐνταῦϑα τὸ ἔσχατον λέγει. σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. 

υέσῳ τῶν us 15 p. 468220 ᾿Αλλ % ye τῆς ϑρεπτιχῆς ἀρχὴ ψυχῆς ἐν τῷ 
τριῶν μορίων χαὶ χατὰ τὴν αἴσϑησιν οὖσα φαίνεται χαὶ χατὰ 

τὸν λόγον. 

Πρῶτον τὴν ἀπὸ τῆς αἰϑήσεως ἐνάργειαν μαρτύρεται, ὅτι ἐν τῷ μέσῳ 

ἐστὶν ἢ ϑρεπτιχὴ Ψυχή, χαὶ οὕτως ἐπάγει τὰς ἀπὸ τοῦ λόγου πίστεις. λέγει 45 

90 οὖν ὅτι πολλὰ τῶν ζῴων δρῶμεν ἀφαιρουμένων ἑχατέρων τῶν μορίων. 

Nie x ~ ~ , 2 , \ tz ~ i / e ~ σ 

δεχτιχὴ τῆς τροφῆς χοιλία ἐστί), πολλὰ οὖν τῶν ζῴων ὁρῶμεν ὅτι ζῇ, 
" " x , , ~ > ces) e 

ued οὗπερ ἂν ἢ TO μέσον, τουτέστι μετὰ τοῦ λοιποῦ, ἐν ᾧ ἐστιν 7 
a 2 Ν᾿" () < χαρδίᾳ ἣ τὸ ἀνάλογον τῇ χαρδία" ταύτην γὰρ εἶπε μέσον. εἰ ὃ 

vv , 5» ~ Ἁ δὋΛ᾽ιι »ν \ / wv A as δ \ >) , 

25 ἄλλα μόρια οὐ ζῇ, τὸ O& ἔχον TO μέσον, ἦτο! THY χαρδίαν ἡ TO ἀνάλογον 

τῇ χαρδία, ζῇ, δηλονότι τὸ αἴτιον τοῦ ζῆν, ἥτοι τὸ ϑρεπτιχόν, ἐν τῇ 50 
, ~ ~ » ΄ ~ as " , \ oar » ἐξ = oN ~ ΄ ae 

χαρδία ἣ τῷ ἀναλόγῳ τῇ χαρδίᾳ ἐστί, τὰ δὲ ἔχοντα τὸ τοιοῦτον μόριον, ἤγουν 
, s Vv. σ > , ΄ x ~ 

τὸ ϑρεπτιχόν, evepyeta μὲν ἔχουσιν Ev, δυνάμει δὲ πλείω. ὡς γὰρ τὸ ἐν τῷ 
ἃ aon 5 , , >) σ 4 ar , Ὁ \ Δι »Ἅ 

χάδδῳ ὕδωρ ἐνεργείᾳ μέν ἐστιν ἕν, δυνάμει ὃξ πλείω. διαιρεϑὲν δὲ γίνετ R ὑπ ( < o Ors ‘ 

80 Ἰείᾳ πλείω, οὕτως χαὶ τὸ ἐν τοῖς φυτοῖς χαὶ τοῖς ἐντόμοις ϑρεπτιχὸν Ev μέν 

1 post yap add. αὑτὴ C 2 ἄψυχα S'RP χἀν a: ἐν S: ἔσται ἐν CRP 

3 alt. thy om. P 4 δὲ] καὶ Ὁ ὃ τῷ ζώω RP: om. C: τοῦ ζῴου conicio 
tt] τοι R 5. 6 post τρεφόμενον add. μόνον SCRP 6 post αἰσϑανόμενον add. 

μόνον CRP 8 ἐπειδὴ Arist. MZ τὸ ante τῶν add. a τι om. Arist. MZ 
9 αἰσϑητήριον ἕν a 10 ἐν τῷ om. ὃ 11 τοῦ ἃ: om. ceteri 12 ta] τὸ RP 

φυτὰ (ta) conicio 13 προϊὼν ἐρεῖ RP (p. 468 18 ss.) 15 et 16 τῷ et τριῶν om. ὃ 

18 πρώτην C 19 ἀπὸ λόγου RP: χατὰ tov λόγον S 20 τῶν ζώων πολλὰ RP 

23 εἴη C 24 ταῦτα a δὴ] δὲ C 26 ἤτοι τὸ ϑρεπτικόν om. ἃ 27 τῷ 
ἀνάλογον R, e corr. Ο: τὸ ἀνάλογον P, prius C ἤγουν] ἤτοι a 28 ὡς γὰρ---τὸ ἔντομον 

(p. 102,2) RP; διαιρεϑέντα δὲ καὶ (τὸ φυτὸν χαὶ add. Ο) τὸ ἔντομον SC: διαιρεϑέντων yap ἃ 
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4 x 

ἐστιν ἐνεργείᾳ, δυνάμει δὲ πλείω" διαιρεϑέντα 6& χαὶ τὸ φυτὸν χαὶ τὸ 
ἔντομον, γίνεται τὸ ϑρεπτιχὸν ἐνεργείᾳ πολλά. χαὶ ἔστι πρώτως 7 ϑρεπτιχὴ 
ψυχὴ ἐν τῇ χαρδίᾳ 7 ἐν τῷ ἀναλόγῳ, ἀπὸ δὲ ταύτης ἣ τούτου διαδίδοται 
χαὶ sis τὸ λοιπὸν σῶμα, ὥσπερ ual ἣ αἴσϑησις εἰς τὰ αἰσϑητήρια. δι’ 

5 ἣν δέ, φησίν, αἰτίαν τὰ μὲν τῶν φυτῶν ἀποφυτευόμενα δύναται ζῆν, τινὰ 

ὃὲ οὐ δύναται ζῆν (οὐ γὰρ πάντα ὅσα ἀποφυτεύεται | δύναται ζῆν), 101" 
7. Vv ΄ ~ A \ - ΄ ΄ 7 9) na 

ἄλλος ἔστω oyos’ τῆς yap [Περὶ φυτῶν πραγματείας ὁ λόγος. δι᾿ ἣν 

μὲν οὖν αἰτίαν τὰ μὲν οὐ δύναται διαιρούμενα ζῆν, τὰ δ᾽ ἀποφυ- 
- ~ v ΄ Ὁ 

τεύεται τῶν φυτῶν, ἄλλος ἔστω λόγος. τὸ δ᾽ ἀποφυτεύεται ταὐτόν 

10 ἐστι τῷ δύναται ζῆν. ἔστι δὲ ἀσαφὴς ἢ λέξις. ἣ γὰρ τὸ λεγόμενόν ἐστιν, 
σ 9.) Nn 9? “2 \ / Vv \ ~ > / 5 Φ ~ 

ὅτι Ot ἣν δ᾽ αἰτίαν τὰ μέν, ἤτοι τὰ ζῷα, διαιρούμενα οὐ δύναται ζῆν, 

τὰ δ᾽ ἀποφυτεύεται, τουτέστι τὰ δὲ φυτὰ διαιρούμενα δύναται ζῆν, ἕτερος ὅ 
v , ἊΝ μ \ , σ ? nN 9) Sal} v Ν ~ 

ἔστω λόγος. 7 ἔστι τὸ λεγόμενον, ὅτι Ot ἣν ὃ αἰτίαν ἄλλα μὲν τῶν 

φυτῶν δύναται ζῆν, ἄλλα δὲ οὐ δύναται, ἄλλος ἔστω λόγος. ἀλλὰ τοῦτο 
18 μὲν οὕτως. ὥσπερ δὲ ἢ Ypextixy ψυχὴ μία μέν ἐστιν ἐνεργείᾳ, δυνάμει 

δὲ πλείους, οὕτω χαὶ ἣ αἰσϑητιχή. τῶν γὰρ ἐντόμων τμηϑέντων εἰς 
πλείω τμήματα, χαὶ ἕκαστον τῶν τμημάτων αἴσϑησιν ἔχον (αἰσϑάνονται 

γὰρ τῶν προσπιπτόντων αὐτοῖς), δηλονότι τότε πλείους εἰσὶν ἐνεργείᾳ αἱ 

αἰσϑήσεις. ἐγὼ γὰρ οὑτωσὶ ἀλόγως παῖς ὧν ἀνέσπων τοὺς μεγάλους τῆς 10 

90 ἀχρίδος πόδας χαὶ ἐτίϑουν αὐτοὺς ἐν πέτρᾳ 7 γῇ 7 ὅπου ἂν ἔτυχεν" ἐν ᾧ 
τεϑέντες ἦσαν πάμπαν ἀχίνητοι. ὁπηνίχα δ᾽ ἡψάμην τινὸς αὐτῶν, ἥλλετο 
χαὶ ὅλως ἐχινεῖτο ἐχ τοῦδε εἰς τόδε τὸ ὑποχείμενον, ὡς δηλονότι αἴσϑησιν 

ἔχον. χαὶ τὰ μὲν τῶν ζῴων μέρη, χαίπερ αἰσϑανόμενα, οὐ δύναται ζῆν 
Are \ ‘ ν f ‘ Tad Y >) \ 4 3 4 ‘4 aN id διὰ τὸ μὴ ἔχειν στόμα (περὶ οὗ εἴρηται ἐπὶ πλέον ἐπὶ τέλει τοῦ δευτέρου 
βιβλίγυ τῆς Περὶ ψυχῆς πραγματείας), τὰ ὃὲ φυτὰ δύναται ζῆν δι᾿ ἃς τῷ σι 

J v ~ 

αἰτίας εἴρηται ἐχεῖσε. 

cm ml ~ ~ , 

p. 4687 Ενδεᾶ te εἶναι τὰ μὲν tod ληψόμένου. 15 

Ὧν ἂν ἀφαιρεῦῇ ἢ χεφαλή, ταῦτα εἰσιν ἐνδεᾶ χαὶ ἐστερημένα τοῦ 20 

ληψομένου τὴν τροφήν: ὧν δ᾽ ἂν ἀφαιρεθῇ ἣ χοιλία, ταῦτα ἐστέρηνται 

80 τοῦ δεξομένου. ζῶσι ὃὲ τὰ τῶν ἐντόμων μέρη διὰ τὸ ἐοιχέναι τὰ ἔντομα, 
ὡς χαὶ ἐν τῷ [Περὶ ζῴων πορείας εἴρηται, ζῴοις ἐχ πολλῶν ζῴων συγχει- 

1 ἐνεργείᾳ om. ἃ 2. ὃ ἔστιν ἣ ϑρεπτιχὴ ψυχὴ πρώτως C 3 alt. ἐν om. © 

ἀνάλογον CORP, tum tH χαρδία add. C 5 δύναται om. © 5.6 CH, ta δὲ ὦ 

7 ἔσται R (Arist. LS) 8 τὰ μὲν] ταῦτα P 9 ἄλλος] ἔτερος CRP (Arist.) ἔσται CP 

ch sad vant δ᾽ om. CRP ἀποφύεται SRP 10 post δύναται fort. add. διαιρούμενον 

σαφὴς ὃ 10. 11 ἐστι δι᾿ a 11 δ᾽ ἃ (Arist.): μὲν οὖν ΒΡ: μὲν SC οὐ δύναται 

διαιρούμενα RP 12 ἀποφύεται SORP δύναται διαιρούμενα RP 14 post φυτῶν 

add. οὐ RP οὐ om. RP 18 ai om. P 21 ἥλλατο RP: ἥλατο a 

23 δύνανται S 24 post ἐπὶ add. τὸ (tw?) a δευτέρου] immo πρώτου 25 Περὶ 

ψυχῆς] Α 8 p. 411>14 δύνανται 50 28 ἂν om. SC ἀφαιρεϑείη SC 29 δ᾽ 
ἂν a: δὲ ceteri apatpedetn SC ἐστέρηται a 30 post δεξομένου add. ὧν δὲ καὶ 

ἢ κοιλία xal ἣ κεφαλή, ταῦτα ἀμφοτέρων CRP 91 τῶ] τῇ S Περὶ ζῴων πορείας 6 
Ρ. 7073 εἴρηχε C 91. 103,1 πολλῶν συνεστηχόσιν ζῴων CRP 
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μένοις" ἔοιχε γὰρ τὸ ἔντομον τὸ ὃν ἕν τῷ ἀριϑμᾷ Cow 2x πολλῶν ζῴων 101» 
συνεστηχότι. ὥσπερ γὰρ εἰ ἦσαν χατὰ τὸν μῦϑον δύο ἄνθρωποι συμπε- 
φυχότες χατὰ τὴν ῥάχιν, εἶτα διαιρεϑέντες χαὶ διαζευχϑέντες ἀπ᾿ ἀλλήλων 

ἠδύναντο ζῆν, τοιοῦτόν τι δεῖ νοεῖν ἐν τοῖς ἐντόμοις" ἕχαστον γὰρ αὐτῶν 
5 μόριον ὥσπερ ζῷόν τί ἐστι. περὶ ὧν εἴρηταί μοι ἐπὶ πλέον ἐν ταῖς εἰς 

ne or 

Ἁ I] ‘ aan — ἥν, ᾿Ξ Ἂ i ne A ‘ ~ \ als a leer e ‘ σ᾽ 

τὸ [lent ζώων πορείας σχολαῖς. χαὶ ταῦτα μὲν δύναται ζῆν διὰ τὸ ἕχαστον 
~ ~ , a\ / v 

αὐτῶν ἐοιχέναι ζώῳ ex πολλῶν ζῴων συνεστηχότι, τὰ δὲ ἀρίστως ἔχοντα 
τὴν σύστασιν, οἷον ἄνϑρωποι, ἵπποι, τὰ ὅμοια, τοῦτο οὐ πάσχει, του- 

τέστι τὸ δύνασθαι διαιρούμενα ζῆν. διὰ τί: ὅτι ἢ τοῦ ἀνθρώπου φύσις 
Υ̓͂ > \ \ 5» ’ ~ ar 5 ’ 3 ~ (Oo σ >) ~ a 

10 μία ἐστὶ χαὶ οὐ πολλαί. τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ “ὅτι ἕχαστον αὐτῶν ἕν 
ἐστι ζῷον, ἀλλ΄ οὐχ 2x πολλῶν συνεστηχός᾽. χαὶ διὰ τὸ εἶναι ἕχαστον 

αὐτῶν ἕν ζῷον μιχρὰν αἴσϑησιν ἔνια ποιεῖ διαιρούμενα τῶν ζῴων 
90 

(ἔστι δὲ τὸ μιχρὰν αἴσϑησιν ποιεῖν ὅμοιον τῷ “βραχέως αἰσϑάνονται χαὶ 
πάμπαν ἀμυδρῶς), τὰ ὃὲ τῶν ἐντόμων μέρη σφοδρῶς: αἰσϑάνονται γὰρ 

15 χαὶ τῶν βραχέων διὰ τὸ εἶναι ὥσπερ ζῷον αὐτὸ xa?’ αὑτὸ ἕχαστον 

μόριον. χαὶ τὰ μὲν τῶν ἐντόμων μέρη ἀχριβῶς αἰσϑάνονται, διότι ἑχάστῳ 

αὐτῶν ἀποτμηϑέντι τοῦ ὅλου ἐνεργείᾳ ἐστὶν ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχή: τὰ δὲ τῶν 
ἀνθρώπων χαὶ τῶν ἵππων χαὶ τῶν ἄλλων οὐχ ἀχριβῶς, διότι οὐχ ἔχει τὴν 80 

αἰσϑητιχὴν ψυχήν, ἀλλὰ πάϑος τι τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς. ὅσον δὲ δια- 
20 φέρει τὰ πάϑη τῶν ἐν οἷς εἰσι πάϑη, τοσοῦτον χαὶ ἑχάστου τῶν ἀρίστων 

ζῴων μορίου αἴσϑησις πρὸς τὰς τῶν μορίων τῶν ἐντόμων αἰσϑήσεις. 

πλεῖστον δὲ διαφέρει ἢ ψυχὴ χαὶ τὰ ἀπ’ αὐτῆς πάϑη πλεῖστον ἄρα καὶ 

ἢ an’ αὐτῆς προσεχῶς γινομένη αἴσϑησις τῆς ἀπὸ τοῦ πάϑους αὐτῆς γινο- 
μένης. χινεῖται ὃὲ 4 χελώνη ἀφαιρεϑείσης τῆς χαρδίας διὰ τὸ ἔχειν 
ψυχιχόν τι πάϑος. bo qr 

~ ~ 

p.468b16 “ἔτι δὲ ἐπί te τῶν φυτῶν δῆλον χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων. 40 --΄ 

φ Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως τὴν πίστιν ἔχει. δῆλον, 

͵ 

πὶ μὲν τῶν φυτῶν δῆλον ἐπισχοποῦσι τὴν τῶν σπερμάτων γένεσιν χαὶ τὰς 
2 \ 
Ve i 

80 ἐμφυτείας χαὶ τὰς ἀποφυτείας. ἔστι δὲ ἐμφυτεία μὲν ὃ ἐγχεντρισμός, ἀπο- 45 

1, 2 ἔοιχε---συνεστηχότι om. C 2 δύο κατὰ tov μῦϑον RP tov μῦϑον] Plato, 
Symp. c. 14 858. 4 νοεῖν δεῖ RP 4. 5 αὐτῶν μόριον SC: αὐτοῦ μόριον RP: 

τῶν μορίων a 5 ὥσπερ] οἷον © 5. 6 εἰς τὸ a: om. ceteri 6 σχολαῖς] 

v. fol. 180r16 ss. Ald. 6. 7 ἐοιχέναι ἔχαστον αὐτῶν a 8 ἀνϑρωπος ἵππος a 

post ἵπποι add. zai RP 10 ἐστὶ om. a 11 ἀλλ᾽] καὶ P 13 ποιεῖ RP 
ὅμοιον] ἴσον CRP 11 πάμπαν om. ἃ σφοδρῶς --- μέρη (16) om. 8 15 χαϑ᾽ 

αὑτὸ om. Ρ 16 post διότι add. ἐν RP 17 post évepyeta add. ἕν C 
18 xat ἵππων C post ἄλλων add. ζῴων RP 20 ἐν οἷς] ὧν CRP 

.. ν 
23. 24 post γινομένης add. τὰ ἔντομα ἀφαιρεϑέντα αἰσϑάνονται, ὅτι χατὰ πάϑος ἐστὶν αὐτοῖς 

ἡ αἴσϑησις ὥσπερ ἐν τῶ ἐρίω τὸ μέλαν καὶ διὰ τοῦτο μένει RP, pergit R: ἐν δὲ τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις κατὰ σχέσιν ὥσπερ ἐν τῶ ἀέρι τὸ φῶς, χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ἔστιν ἀεί 24 post δὲ 

add. καὶ C, prius R 26 alt. éxt om. a (Arist. L) 27 post δῆλον add. δέ a 

28 post ζῴων add. καὶ C 90 τὰς om. a (Arist. L) 
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΄ 

φυτεία δὲ τὸ τοὺς ἀφαιρεϑέντας ἐκ τῶν δένδρων xhadous εἰς γῆν φυτεύειν 161" 

ὅπερ οἱ νεώτεροι μεταφυτείαν χαλοῦσιν. 

p. 4680. Ἥ τε γὰρ τῶν σπερμάτων γένεσις συμβαίνει πᾶσιν Ex 
τοῦ μέσου. 

Sat ~ 5 Εἰπὼν ὅτι δῆλον ἐπισχοποῦσι thy ἀπὸ τῶν σπερμάτων γένεσιν, 52 
΄, 2 ’ ig4 ~ ΄ , 

σαφηνίζων ἐπήγαγεν. 7 τε Yap τῶν σπερμάτων γένεσις συμβαίνει 

πᾶσιν ἐχ τοῦ μέσου. ἐπεὶ γὰρ ἐκ τοῦ χαρποῦ πάλιν χαρπὸς γίνεται 

(ἀπὸ γὰρ χοχχυμήλου πάλιν χοχχύμηλον χαὶ ἀπὸ χυάμου χύαμος χαὶ ἀπὸ 
- v ΄ ΄ ΄ ~ >. σ ¢ ΄ \ ¢ U4 ἘΠ. 2 

τῶν ἄλλων ὁμοίως), ὁρῶμεν δὲ ὅτι ἢ βλάστη χαὶ αἱ ταύτης ῥίζαι ex | 
- ΄ > 4 2 ~ ΝῊ , Se 

10 τοῦ μέσου φύονται, δηλονότι ἐν τῷ μέσῳ ἐστὶ τὸ ϑρεπτιχόν. ἐν ᾧ γὰρ 162 

πρώτως τρέφεταί τι, ἐν τούτῳ ἐστὶ τὸ ϑρεπτιχόν. τρέφεται δὲ πρώτως 
A \ 5 A 2 ~ A ΄ Lot, Ε 4 id ha 3 > τς rely 4 ᾿ \ ha "ἢ 

χαὶ ἀναφύει ἐν τῷ μέσῳ 7 ῥίζα χαὶ ἢ βλάστη, ap ἧς ῥίζης xat βλάστης 
aD) \ ΄ = Lf 5 >) ~ wv ~ / A ~ r 5 ~ ~ 

εἰσὶν of xapmot. ἐν αὐτῷ ἄρα τῷ μέσῳ τὸ τοιοῦτόν ἐστι τῆς ψυχῆς 
΄ 

υόριον, ἤγουν τὸ ϑρεπτιχόν. 

15 Ἢ μὲν οὖν διάνοια αὕτη, ta 68 χατὰ τὴν λέξιν τοιαῦτα: διϑύρων 

{ap ὄντων ἐν πᾶσιν, ἧ συμπέφυχεν ἔχεται, τουτέστι διϑύρων γὰρ 5 

ὄντων τῶν χαρπῶν ἔχεται χαί ἐστι τὸ ϑρεπτιχόν, ὅπου συμπεφύχασιν αἱ 

ϑύραι: συμπεφύχασι δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ, ἐν τῷ μέσῳ ἄρα ἐστὶ τὸ ϑρεπτιχόν. 

χαί ἐστι τὸ μέσον ἑχατέρου τῶν μορίων, τουτέστιν ἑχατέρας ϑύρας, ἐνταῦϑα, 

20 ἥτοι ὅπου συμπεφύχασιν αἱ ϑύραι. 6 τε χαυλὸς ἐχφύεται χαὶ ἣ ῥίζα 
τῶν φυομένων ἐλλιπῶς ἀπήγγελται χαὶ διὰ τοῦτο ἀσαφῶς. λείπει γὰρ 

ἐν τῇ λέξει τὸ ἐντεῦϑεν χαὶ 6 γὰρ σύνδεσμος. ἦν δ᾽ dv χατάλληλος ἣ 

ἡραφή, εἰ οὕτως εἶχεν “ὅ τε yao χαυλὸς ἐχφύεται ἐντεῦϑεν χαὶ ἢ ῥίζα 10 
> 

τῶν φυομένων᾽. ὥστε ef ὃ χαυλὸς χαὶ ἢ ῥίζα ἐχ τοῦ μέσου, ὃ δὲ χαρπὸς 

95 ἐχ ῥίζης χαὶ χαυλοῦ, ὃ χαρπὸς ἄρα ἐκ τοῦ μέσου. τὸ δὲ ἣ δ᾽ ἀρχὴ 
τὸ μέσον αὐτῶν ἐστιν ἴσον ἐστὶ τῷ “Wate H ἀρχὴ αὐτῶν τὸ μέσον 

ἐστί. τὸ δ᾽ αὐτῶν, χἂν ἐπὶ τῆς ῥίζης χαὶ τοῦ χαυλοῦ ἀχούοιμεν, χἂν 

ἐπὶ τῶν χαρπῶν, οὐδὲν διαφέρει. ἔν τε ταῖς ἐμφυτείαις χαὶ ταῖς 
ἀποφυτείαις συμβαίνει τοῦτο μάλιστα περὶ τοὺς ὄζους. τοῦτο 

80 λέγει τὸ εἶναι τὸ ϑρεπτιχὸν ἐν τῷ μέσῳ. ἔστι δὲ χαὶ τοῦτο τὸ ἐπιχεί- 15 
ΞΕ ρημα ἀπὸ τῶν φαινομένων τῇ αἰσϑήσει. ἔστω ὃὲ χαυλὸς δένδρου ἢ ABT 

Ἰραμμή, χλάδος ὃὲ ἢ BA, καὶ ὄζος ἢ BE. ταῦτα δὲ εἰλήφϑω λόγου 

1 χλάδους éx τῶν δένδρων εἰς τὴν γῆν a 3 πᾶσα S (Arist. P) 5 ἀπὸ] ἐκ RP 

post γένεσιν add. τοῦτο CRP 6 yap om. SC 7 πᾶσα 8 γὰρ ἀπὸ χαρποῦ P 

8 post γὰρ add. tod C χοχυμήλου SCR πάλιν om. a χοχύμ. S alt. ἀπὸ] ἐπὶ C 

10 ἐν ᾧ ---ρεπτιχόν (11) om. P 12 dp” ὧν βλάστης xat ῥίζης CRP 15 thy 

om. P 16 ἐν πᾶσιν] πάντων Arist. 19 ἐντεῦϑεν RP (Arist.) 20 (τὸ δὲν 

6 τε conicio 22 ἐντεῦϑεν habent nostri Arist. libri, γὰρ unus L δ᾽ ἂν] 

yap © 24 ef om. P 25 post ἀρχὴ add. ets Ο 27 χἂν] xai C 

28 ταῖς (ante ἀποφυτείαις) om. RP (Arist. S) 29 μάλιστα συμβαίνει (συμβαίνειν C) 

τοῦτο CORP (Arist. 5) συμβαίνειν Ca τοῦτο om. S 30 λέγων S 

ἐν τῷ μέσω τὸ Bpextrady S 
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χάριν: τὸ yap ἀχριβὲς ἐν τούτοις οὐ δεῖ ϑεωρεῖν. διὰ τί; ὅτι τὸ μὲν 162° 

δένδρον ἔχοι. πάχος, ἢ δὲ Ἰραμμὴ ἀπλατής. ἔστιν οὖν ὁ ὄζος ἀρχὴ τοῦ 
s\ 

χλάδου, ἅμα δὲ χαὶ μέσον" ἔστι γὰρ μέσον tod te χλάδου χαὶ tod χαυλοῦ. 

p. 468025. “ὥστε ἢ τοῦτο ἀφαιροῦσιν. 

or "Qore ἣ τὸν χλάδον μετὰ τοῦ ὄζου ἀφαιροῦσιν ἐν ταῖς ἀποφυτείαις 

χαὶ τὸν μὲν ὄζον κατορύττουσιν ὡς μέσον χαὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τὸ ϑρεπ- 80 

τιχόν, τὸ δὲ λοιπὸν ἐχτὸς ἐῶσιν ἵστασθαι, ἣ εἰς τοῦτο ἐμβάλλουσιν 

ὡς ἐν τοῖς ἐγχεντρισμοῖς" ἐν γὰρ τούτοις τὸν μὲν χλάδον ἐχχόπτουσιν, εἰς 
Α Se 4 5 es ene > ΄ Pe, ΦΧ - σ ἔν > 

δὲ τὸν ὄζον τὸ ἐγχέντριον ἐμβάλλουσι. ταῦτα δὲ ποιοῦσιν, ἵνα ἢ ὃ χλάδος 

10 ἐν τοῖς ἐγχεντρισμοῖς ἐχ τούτου γένηται (τὸ γὰρ ἐγχέντριον ἀντὶ τοῦ ἀπο- 

χοπέντος χλάδου γίνεται), ἣ ἵνα αἱ ῥίζαι ἐχ τούτου γένωνται ὡς ἐν ταῖς 

ἀποφυτείαις. ὥσπερ δὲ μεταξὺ χλάδου χαὶ χαυλοῦ ἐστιν 7 ἀρχή; οὕτω 
, Ἁ ~ ‘ ΄ Lb od ΄ a ‘ ‘ly 4 ΡΞ 5 2 = Ve 

πάλιν μεταξὺ xavhod xat ῥίζης: ὡς γὰρ ῥίζα πρὸς χαυλὸν, οὕτως οἷος 35 

πρὸς χλάδον. ὅτι δὲ ἢ χαρδία πρώτη γίνεται καὶ τρέφεται, εἴρηται πολλάχις. 

15 ἔτι δὲ χαὶ διὰ τὸ εἶναι τὴν χαρδίαν ἀρχὴν φλεβῶν, χαὶ διὰ τοῦτο ἂν εἴη 
~ vr U aS x \ PS ‘ τοῦς Ἃ ἘΦ ἡ a > we ι eld DAG Β > aan, Sea | 

τῶν ζῴων ἀρχή. χαὶ διὰ τοῦτο ἂν εἴη ἐν αὐτῇ ἢ ψυχῇ. αλλα χαὶ Ora 

τὸ εἶναι αὐτὴν apy τοῦ αἵματος, τὸ δ᾽ αἷμα τελευταίαν τροφήν. καὶ διὰ 

τοῦτο ἐν αὐτῇ ἂν εἴη ἧ Me τή. ἐν ᾧ γὰρ ἣ τελευταία τροφὴ γίνεται, ἐν 

τούτῳ ἀνάγχη εἶναι καὶ τὸ ϑρεπτιχόν" ἐν ᾧ 6& τοῦτο, ἐν τούτῳ χαὶ τὸ 

90 αἰσϑητιχόν, ὡς oe τ ἐπειδὴ 7 τοῦ αἵματος λει cone διὰ τὴν 40 

τῆς χοιλίας, ταύτης δὲ διὰ τὴν τῆς χαρδίας, ἢ δὲ καρδία τὸ τέλος ἐπι- 

τίϑησιν (αὐτὴ yap ἐξαιματοῖ), χυριωτάτη ἄρα χαὶ ἀρχὴ ἣ χαρδία. ὥστε 
Μ 2 pK ond 2 Sew £ poe Se — \ 5 Ὁ ee haa ΄ » ΦΧ = 

χαὶ ἐν Ae ὡς ἐν ἀρχῇ 4 ϑρεπτιχή τε καὶ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ. ἐν oe τῇ 
~ ~ v , ν Ἁ »ν 

λέξει τῇ τὰρ τῶν ἄλλων μορίων ἔργα περὶ τὴν τροφὴν μόρια 
rd ‘ 

25 τὸ ik χαὶ τὴν χοιλίαν καὶ τὸ ἧπαρ λέγει" τὰ γὰρ ἔργα τούτων τ 

μορ 

ee < 

οἴων χάριν τοῦ THs χαρδίας ἔργου εἰσί. 

MQ p. 46928 Δεῖ γὰρ τὸ χύριον πρὸς τὸ οὗ Evexa διατελεῖν. 45 

\ 
ν 

Κύριον τὴν τς ϑητιχὴν ἢ χαὶ τὴν ϑρεπτιχὴν λέγει ψυχήν. ἔστι δὲ 
A > id as κά σ - ‘ , ν o 

τὸ λεγόμενον" ἐπε ἢ χαρδία od ἕνεχα (τοῦ γὰρ ταύτης Epyou ἕνεχα 
aie 

30 τῶν ἄλλων μορίων am δεῖ τὸ χύριον πρὸς αὐτὴν διατελεῖν, ἤτο! ἐν 

αὐτῇ εἶναι, ἀλλ οὐχ ἐπ’ ἄλλῳ τινὶ μορίῳ τῶν τοῦ σώματος τῶν ἕνεχα 50 

τῆς χαρδίας ὄντων. τὸ δὲ οἷον ὁ ἰατρὸς πρὸς τὴν ὑγίειαν ἴσον ἐστὶ 

2 ἀπλατές S 3 ἔστι yap—xaviod om. P 5 ὥστε Sa: τουτέστιν wate CR: 

τουτέστιν P 6 xai τὸ μὲν ὀξὺ a αὐτῷ CRP ἔχον a 8 prius ἐν om. Ὁ 

9 βάλλουσι C 12 7 om. Pa 14 ν. ad p. 100,22 15 τῶν φλεβῶν RP 

18 ἂν ἐν αὐτῶ RP, ἂν εἴη ἐν αὐτῇ © αὐτῶ Pa (anceps R) 19 prius zat om. P 

20 éxet RP 21 ταύτην 8 22 αὕτη ΒΡ ἡ ἀρχὴ C, prius 8 24 περὶ] 

πρὸς ἃ 26 ἐστὶ Ο 27 post δεῖ add. μὲν a 28 ϑρεπτιχὴν ἢ καὶ thy αἰσϑητιχὴν CRP 

29 ἐπεὶ ΒΡ 31 ἐπ᾿ ἐν CRP τινὶ om. © 32 ὃ om. S (Arist.) ὑγείαν SCP 
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~ 4 4 ΄ 4 ΄ / “ + , ~ 

τῷ “καὶ yap ὁ ἰατρὸς πρὸς τὴν ὑγείαν early’ ἡ γὰρ ἰατρός, χάριν τῆς 

ὑγείας ἐστίν, οὕτω ὃὲ χαὶ τὸ ἧπαρ χάριν τῆς καρδίας. 

ν. 469912 Δύο 62 φανερῶς ἐνταῦϑα συντεινούσας ὁρῶμεν, | 

"Hy dy χαταλληλότερος % λέξις, εἰ ἀντὶ τοῦ δέ συνδέσμου τὸν γάρ 162v 
5 εἴχεν, ἵν᾿ ἦν’ δύο yap φανερῶς ἐνταῦθα, εἰπὼν γὰρ ἀλλὰ μὴν τό 

ye κύριον τῶν αἰσϑήσεων ἐν τῇ xapdig ἐστὶ (ταύτην γὰρ ἀναγχαῖον 
εἶναι κοινὸν αἰσϑητήριον. ἀνάγχη γὰρ ἐν τῷ χοινῷ αἰσ)ητηρίῳ τὴν χοινὴν 10 

εἶναι αἴσϑησιν), εἰπὼν yap ταῦτα τὴν αἰτίαν τούτου διὰ τούτων ἐπάγει ᾿ δύο᾽ 
λόγων ᾿ φανερῶς ἐνταῦθα συντεινούσας ὀρῶμιεν᾽, ἐπεὶ γάρ, ὡς ἐκ τῶν ava 

10 τομῶν φαίνεται, τῆς te ἀφῇς καὶ τῆς γεύσεως τὰ αἰσθητήρια πρὸς τὴν 

yapilay τείνουσι, δηλονότι χαὶ τῶν λοιπῶν, ἀχηῆς δηλονότι χαὶ τῶν ἄλλων, 
πρὺς αὐτήν εἶσιν, ob yap εἰχὺς ἐν ἄλλῳ μὲν μέρει τοῦ σώματος εἶναι 

τὴν τεῦσιν καὶ ἁφήν, ἐν ἄλλῳ Ob τὴν ἀχοὴν nal τὰς λοιπὰς δύο, τὸ δὲ 

ἐν τούτῳ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις αἰσθητηρίοις ἐνδέχεται καὶ τὰ 1b 
in ἑξῆς τῆς λέξεως ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿πάντων μὲν γὰρ τῶν αἰσθητηρίων τὰς 

χινήσεις τὰς anh τῶν αἰσ)ϑητῶν ἐν αὐτοῖς γινομένας ἐνδεχόμενόν ἐστιν 
πρὺς τὴν χαρδϑίαν 1(νεσῦσι διὰ τὸ πρὸς αὑτὴν τείνειν τοὺς πόρους τούτων, 
οὐδὲν bb τούτων τείνει πρὺὴς thy ἐγχέφαλον᾽ (τοῦτον γὰρ εἶπεν ἄνω τόπον)’ 
οὐδενὺς ap αἰσθϑητηρίου πόρως πρὺς αὐτὸν τείνει, ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων 

20 εἴρηται ποϊλάχις, πῶς πρὺς τὴν χαρδίαν τείνουσιν οἱ τῶν αἰσίγητηρίων 30 

πόροι, καίπερ ὕντες ἐν τῇ κεφαλῇ" χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων, εἰ τὸ ζῆν 

ἐν τῇ χαρῆίᾳ χαὶ anh τῆς χαρδίας ἐστίν, ὡς εἴρηται, δηλονότι χαὶ τὸ 
αἰσθητήριον ἐν ταύτῃ ἦν εἴη, ἢ μὲν yap ζῷον, ταύτῃ καὶ ζῆν φαμεν, 

ἡ δὲ αἰσθητικόν, ταύτῃ ua ζῷον, ὥστε συλλογιστέον ὧδέ πῃ" ἡ αἰσϑη: 

ah τιχύν, ταύτῃ καὶ ζῷον" ἡ ζῶον, ταύτῃ καὶ ζῇ" ἢ ἄρα αἰσθητικόν, ταύτῃ 
καὶ Ch, el δὲ τοῦτο, οὐκ Ov εἴη ἐν ἄλλῳ μὲν μέρει τοῦ σώματος τὸ 
αἰσθητικόν, ἐν ἄλλῳ ὅδ th ρεπτιχόν, τὸ αἴτιον τοῦ ζῆν, δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν, 

εἴγηται ἀνωτέρω, διὰ τί δ᾽ ἐν τῇ κεφαλῇ τὰ αἰσϊγητήρια, εἴρηται ἐν τῷ th 
Περὶ ζῴων μορίων καὶ ἐν τῷ [|ρὶ ζῴων ψενέσεως, ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ 

40 μέσην τῶν τριΐῶν μορίων, phos λέγει τὸ ἄνω καὶ κάτω, δεξιὼν nal ἀρι’ 
7 " , ¥ 

στερόν, ἔμπροσθεν nar onaiey, 

1 ὑγίεινν KP 4 ἱχτρὺφ Κ 2 ὑγιείας KP A χαταλλιηλότερην ai χαταλληλοτέρα 

CONICO ἢ εἶχεν} εἴλεν Καὶ iV, fort, recte 6 γὰρ om, V! 4 yap om, O 

ἐπάγει ti τούτων O ἡ, 10. dropmy, tum ras, ΠῚ Witt, 8) Ariet, Wbrum ᾿λνατομαί 

non reapicit, cere non legit 11 alt, δηλονότι] λέγω WI 12 μὲν om, KP 

12, 18 elvan τὴν om, & 1d τὴν ἁφὴν " Ih yap om, αὶ 1M τείνει ἡ 

(of, Arist); τείνει, cotert 1) αὐτὴν Κ 22 ὑπὸ tt δέδεικται OK 

2, αἰσητυκὴν OW 24 ἡ (post πῇ}: εἰ & 24 ἀνωτέρω) p. 1090),} ἡ wa, τ} 

τῇ ΜᾺ} 20 Περὶ Cay μορίων} BLO py, δ 882 ἢν, τῷ} τῇ SID Περὶ 
ζ γέ EGE) | "0 i TAA WD BH, WO th | τὰ δ 
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p. 469297 Κατὰ δὲ τὸν λόγον. ὅτι τὴν φύσιν ὁρῶμεν ἐν πᾶσιν Ex 162 
τῶν δυνατῶν ποιοῦσαν τὸ χαάλλιστον. 

Asitas ἀπὸ τῶν φαινομένων τῇ αἰσθήσει, ὅτι ἐν τῷ μέσῳ ἐστὶν ἣ 35 
ϑρεπτιχὴ χαὶ αἰσϑητιχὴ ψυχή (ἀπὸ γὰρ τοῦ βλέπειν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, 

5 ὅτι φανερώτατα πρὸς τὴν χαρδίαν of πόροι τείνουσιν οἱ τῆς aves χαὶ τῆς 
γεύσεως, εὕρομεν ὅτι ἐν αὐτῇ ἐστιν ἡ αἰσϑυητιχή. χαὶ ἁπλῶς ἀπὸ τῶν 
φανέντων, ἅπερ ἦσαν τὰ μέχρι τοῦ νῦν ἐχτιϑέμενα, εὑρόντες χαὶ τὴν 85 
ϑρεπτιχὴν χαὶ τὴν αἰσϑητιχήν, ὅτι ἐν αὐτῇ τυγχάνουσιν οὖσαι). δεΐχνυσιν 
αὐτὸ χαὶ ἀπὸ τοῦ λόγου xat φησιν" ἐπειδὴ γὰρ ἣ φύσις Ex τῶν Evisyo- 

10 μένων τὸ χάλλιστον ποιεῖ. χάλλιστον δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ εἶναι τὰς εἰρημένας 
τῆς ψυχῆς δυνάμεις, ἐν τῷ μέσῳ ἂν εἶεν. ὅτι δὲ χάλλιστον ἐν τῷ μέσῳ 
εἶναι, ἐπήγαγεν εἰπὼν ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῆς οὐσίας τῆς ἀρχῆς οὔσης 

¥ ἑχατέρας. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον δυνάμει" xad’ ὅσον ὃ μέσος τόπος μέσος 
ἐστὶ τῶν ὀργάνων. τῶν τε δι ὧν τὴν τροφὴν λαμβάνομεν χαὶ τῶν δι᾿ “ὦ 

15 ὧν ἀποσχευαζόμεϑα τὰ αὐτὴς πεοιττώματα. ἀσφοτέρων ἐχόντων τινὰ 
δυσχέρειαν χαὶ χατὰ τοῦτο ἂν sly ἢ ψυχὴ ἐν τούτῳ. ἐν μέσῳ γὰρ οὖσα 
δύναται ἐπίσης χαὶ ἄνωϑεν ἀπὸ τοῦ στόματος χαὶ χάτω πρὸς τὴν χοιλίαν 
ἔχχειν χαὶ ἐχ ταύτης ἀποσχευάζεσθαι πᾶλιν τὰ περιττώματα. χαὶ ἐπεὶ ἕν 
ᾧ ἢ ϑρεπτιχῇ ἔστιν, ἐν τούτῳ χαὶ ἧ αἰσϑητιχξ, ὡς δέδειχται. δεΐχνυται 

20 δὲ ὅτι ἣ ϑοεπτιχὴ ἕν τῷ υέσῳ ἐστί {ταύτῃ γὰρ ἁριαύζει ἢ νῦν ἐπιχείρησις), 
ἐν τούτῳ ἄρα χαὶ ἣ αἰσϑητιχή. & 

Ἢ μὲν οὖν διάνοια οἷμαι τοιαύτη. χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν ἕν τῷ 
μέσῳ δὲ τῆς οὐσίας τῆς ἀρχῆς οὔσης ἑχατέρας τὸ οὐσίας ταὺ- 

τὸν ἐστι τῷ τὰς φύσεως. ἐν τῷ μέσῳ Yo οὔσῃς τῆς οὐσίας χαὶ τῆς 
23 φύσεως (ἢ γὰρ ἑχάστου οὐσία ἢ ἑχάστου φύσις ἐστίν). ἐν τῷ μέσῳ οὖν 

οὔσης τῆς οὐσίας τὴς ϑρεπτιχὴς xxi αἰσϑετιχῖς ψυχῆς ἕν τῷ ἀέσῳ ὃν 
sty χαὶ ἢ αἰσϑητιχὴ καὶ ἢ ϑρεπτιχὴ deyy. ἔστι δὲ ἢ ἐπιχεΐρυσις υϑλλον 
ἁρναύζουσα λέγεσθαι ἐπὶ τῆς ϑιεπτιχῆς. χατεργαζόμενον δὲ λξιξι τὴν 
ἐσχάτην τουφὴν τὸ παχὺ ἕντερυν τὸ ποὸς τῇ ξὸρᾳ συμπέττει γὰν unis 

3Q τοῦτο χαὶ τὰ λοιπὰ ἔντερα τὴν τρυφᾷν, ἣν δέξονται, ὡς πολλάκις εἴρχται" 
ὡς γὰρ ἐν τὴ Περὶ ζῴων woptey εἴρχται, οὐχ Taz τῷ ὄξξασϑαι τὰ ἔντετα 
ἐχ τῆς χοιλίας τὰ περιττώματα εὐϑὺς δποχοίνουσιν αὐτὰ, GAG χατευγάζονται 
wal αὐτὰ χαὶ συσπέττουσι ἀέρος τὶ τὰς τοικύτῃς περιττώσεως). χατερῦγα- 

----.-.-.-ὀ ὠἠ ------ἤ--.-.-ς-.-.. -. ὦ 

3 4) ὃ τὸ RP > gwvepatata P: anceps SR τείνουσιν Gi ἃ: τείνουσι cater 
τ post εὑρόντες add δὲ Ὁ 9 ἐπεὶ RP 15 τὰ ax εὐτῆς CRP 16 τούτῳ 
rats RP ἢν xem (ate κάτω ἃ: am. cater 1S rma om. CRP 
20 pest ὅτι add. xai P ἐστὸν ἕν τῷ poe Ὁ 22 τοιαύτῃ ὗσαι Ὁ 

WW ὃν τῷ wise δὲ a (Anis): τὸ γὰν ἐν wesw cota 24. 95 ἂν τῷ -- οὔπεως 
om. P QS, BT ἂν τῷ --Ψυγῇ a: τοῦτο δὲ ταυτὸν ἔστι τῷ ἕν τῷ {τῷ om. S) pcow 

γὰρ οὗδης τὴς ϑρεττικῆς al αἰοεϑητικᾷς Φυγὴς ceteri 27 past ἐπιχείρησις add. ὡς 
εἴρηται RP QW 99 τὴν sary weedy λέγει RP 29 τὴν Hew RP 
BO past ἣν add. ἂν Oa ὄξξωνται Ὁ Sl τῇ τῷ RP tant om. S 
Thai ζῴων papier) Γ τὰ p 68s 32 werenyslear 8 33 τεῦτε Ὁ 
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ζόμενον οὖν τὴν τροφὴν λέγει τὴν χάτω χοιλίαν, αὐτό φημ! τὸ παχὺ 
ἔντερον, ἐσχάτην δὲ τροφὴν λέγει νῦν τὸ περίττωμα τῆς ἄνω | χοιλίας" 163r 

τρέφει γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον περίττωμα, ἕως ἂν συμπέπτηται χαὶ χατεργά- 
΄ X ~ > f Ὁ A δι , X » UY 9 ? \ 

ζηται ὑπὸ τῶν ἐντέρων. δεχτιχὸν δὲ λέγει τὴν ἄνω χοιλίαν. GAN ἐπεὶ 

5 ἀσαφῶς ἀπήγγελται ἣ λέξις, πάλιν αὐτὴν οὕτως δεῖ χαϑιστάνειν: ἐν τῷ 
μέσῳ γὰρ οὖσα ἣ Ψυχὴ τοῦ τε στόματος χαὶ συναμφοτέρων, τοῦ ἐργαζο- 
μένου τὴν ἐσχάτην τροφὴν χαὶ τοῦ δεχτιχοῦ, δύναιτ᾽ ἂν τό τε ἐργαζόμενον 

χαὶ τὸ δεχτιχὸν ἀποτελεῖν τὸ οἰχεῖον ἔργον χάλλιστα διὰ τὴν τῆς χαρδίας 5 

πρὸς αὐτὰ γειτνίασιν. ληπτέον οὖν τό τε δεχτιχὸν χαὶ τὸ ἐργαζόμενον ὡς 

10 ἕν, τὸ ὃὲ στόμα ὡς ἄλλο: ὥστε δυοῖν ὄντοιν μέσον ἔσται ἣ χαρδία. λέγει 
δὲ χατεργαζόμενον τὸ ἔντερον, οὐχ ὡς udvoy αὐτὸ ὃν τὸ χατεργαζόμενον 

- \ ΄ ε a ΄ ΄ > ΑΝ \ ᾿ vo 
(πολλῷ γὰρ πρότερον 7, ἄνω χοιλία χατεργχάζεται), ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ἄδηλον 

τοῖς πολλοῖς, εἰ χατεργχάζεται χαὶ αὐτό, διὰ τοῦτο τοῦτο ἐπήγαγε. τὸ δὲ 

πρὸς ἑκατέρῳ γὰρ αὐτῶν οὕτως ἔσται ταὐτόν ἐστι τῷ “ἐν μέσῳ 
72 Ow 

15 οὖσα χαλῶς ἂν ἔχοι πρὸς ἑχατέρῳ αὐτῶν, τῷ τε ἐργαζομένῳ χαὶ τῷ Gex- 10 

tix. ἔτι χαὶ xa? ὅσον τὸ μέσον ἔχει χώραν ἀρχιχήν (ἀσφαλέστατος 
Ἰὰρ ὁ μέσος τόπος χαὶ δυσπαϑέστατος), χαὶ χατὰ τοῦτο ἄν εἴη ἐν τῷ 

μέσῳ. ἐν πᾶσι γὰρ ἣ φύσις τῆς τοῦ xat αὐτὴν γινομένου σωτηρίας 

στοχάζεται. δύναται δὲ μᾶλλον ἐν τῷ μέσῳ φυλάττεσϑαι διὰ τὴν ἀσφά- 

20 λειαν χαὶ δυσπάϑειαν. τοῦτο δὲ τὸ μέσον, ὡς εἴρηται, ὁ ϑώραξ ἐστὶ χαὶ 

ὃ περὶ τὴν χαρδίαν τόπος. 

1 rf ‘ “δ - Qo ἰὸς , p. 46961 "Ett τὸ χρώμενον xat ᾧ χρῆται Get διαφέρειν. 15 
‘ 

Χρώμενον λέγει τὸ μέσον, αὐτόν, ὡς εἴρηται, tov ϑώραχα χαὶ τὸν 
a , = ar ~ Vv a δὴ - 

περὶ τὴν χαρδίαν τόπον, ᾧ ὃὲ χρῆται τὰ ὄργανα, πόδας χαὶ τὰ τοιαῦτα. 80 
> \ \ ott τὸ τοῦ ζῴου ἀναγχαιότατον σῶμα xat οὗ ἄνευ οὐ [0] γὰρ ὃ ϑώραξ τῷ or 

2) ec 

ETS 

5 
=- δύναται εἶναι, χωρὶς δὲ τῶν ἄλλων τοῦτο (πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων οὔτε 

χεφαλὴν ἔχει ὡς χαρχίνοι, οὔτε πόδας ὡς τὰ ἄποδα, οὔτε χεῖρας), δηλονότι 

χάριν τοῦ ϑώραχός εἰσι χαὶ τὰ ἄλλα χαὶ τῆς ἐν τούτῳ δυνάμεως προσπέ- 

φυχεν. εἰ δὲ τοῦτο δῆλον, τὸ μὲν χρώμενόν ἐστι τὸ μέσον, οἷς OE χρῆται 
80 τὰ λοιπά. χρείττων δὲ ὃ τρόπος τοῦ χρωμένου, xa’ ὅσον τὸ χρώμενον 

ποιεῖ χαὶ χινεῖ χαὶ ἄρχει, τὰ δὲ πάσχουσι χαὶ χινοῦνται χαὶ ἄρχονται. 8 

οὗ δὲ ὁ τρόπος χαὶ ἢ δύναμις χρείττων, χαὶ αὐτὸ χρεῖττον. εἰ 6& ἐν τῷ 

χρείττονι ἀναγχαῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἐν τῷ μέσῳ ἂν εἴη. εἶπε ὃὲ τὴν 

μὲν χεῖρα ὡς τὸ χρώμενον, τοὺς δὲ αὐλοὺς ὡς τὰ οἷς χρῆται. ἢ δὲ χεὶρ 

1 φησι αὶ 4 post χοιλίαν add. 7 χατεργαζομένην λέγοι ἂν τὴν χαρδίαν, δεχτιχὸν δὲ 

τὰς φλέβας RP ὃ ἐπήγγελται ἃ πάλιν om. © οὕτως αὐτὴν RP χαϑιστᾶν Ὁ 

7 δύναιντ᾽ CRP 12 προτέρα © 13 alt. τοῦτο om. a 14 éxatépwv SC, item 15 

ἔσται a: ἐστὶ ceteri ἐν τῶ μέσω RP 10 ἀρχικὴν ἔχει χώραν ἈΡ 

19 ἐν τῶ μέσω μᾶλλον ἈΡ 20 ἐστὶν ὁ ϑώραξ ὡς εἴρηται RP 23 λέγεται C 

27. 28 δηλονότι τάλλα tod θϑώρακός εἰσι χάριν RP 28. 29 προσπεφύχασιν C 
29 δῆλον] δῆλον ὡς Ο: δῆλον ὅτι RP, tum τἄλλα---δῆλον ὅτι rep. P 32 εἰ δὲ ἐν a: 

ἐν δὲ ceteri 94 δὲ (post τοὺς)] δέ ye C 
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χρείττων τῶν αὐλῶν, χαὶ τὸ μέσον ἄρα κρεῖττον τῶν ἄλλων. εἴη δ᾽ ἂν 103: 
2, 

ἢ ἀρχὴ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος (ἀρχὴ δὲ τ υφύτου ϑερμότητος ἢ 

‘ { ᾿ ΜΗ ΄ v Pa) ze 6 hi De oti 4 ‘ 

ϑρεπτιχὴ ψυχή), εἴη ἄν οὖν ἡ τοιαύτη ἄρχη χαρδία. καὶ τοῦτο 

δῆλον ἐχ τοῦ τελευταίαν ταύτην ἀποψύχεσϑαι, ὥσπερ ἀναλυομένης τῆς 10 

5 φύσεως χαὶ παλινδρομούσης ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων τε χαὶ ῥαδίως 

ἀπὸ τοῦ Civ μεϑίστασϑαι δυναμένων. μάλιστα ὃὲ χυριώτατον τῆς 

πέψεως τὴν καρδίαν λέγει. τὸ δὲ ὥσπερ ἐμπεπυρευμένης ἐν τοῖς 

μορίοις τούτοις ἴσον ἐστὶ τῷ ‘Ws τὸ πῦρ ἐν τῷ ἄνϑραχι ἐ πεπύρευται 

χαὶ ἔστιν, οὕτως ἢ ψυχὴ ἐν τῇ καρδίᾳ χαὶ τῷ ἀνάλογον᾽. λέγει δὲ χαὶ 
Ἵ j Ψ Gi il ‘ ‘ ‘ i 

4 ~ ‘ ¢ Vv [- ΄ 

10 τὴν μὲν μάρανσιν εἶναι γῆρας, τὴν δὲ σβέσιν βίαιον" ἔστι γὰρ ἢ μὲν μάραν- 
πο tat Se σῆξαις Β΄ σις γῆρας, ἣ δὲ σβέσις βία. 

p. 469023 Συμβαίνει δὲ ἀμφοτέρας διὰ τὸ αὐτὸ γίνεσϑαι τὰς 4 

φ 

eee ore ρας λέγει τὴν aia χαὶ thy σβέσιν. ἔστι δὲ τὸ λεγό- 108» 

15 μενον, ὅτι ἀμφότεραι διὰ τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν αἴτιον γίνονται" δι’ ὑπόλειψιν 

οφῆς. χαὶ γὰρ τὸ μαραινόμενον διὰ τὸ uh ἔχειν τροφήν. ἐξ ἧς 
ἡ OT ts eS ot τὸΣ μαραινομε Eee ὦ {πῇ se ety Se cOOCT) Ve Gals 

τραφήσεται, μαραίνεται πλέον γινόμενον χαὶ ἀπόλλυται, ὥσπερ καὶ ἢ ἐν 
~ ~ ΄ LF x ple Vv S\ ΄ ΄ \ 

τῷ λύχνῳ φλὸξ μὴ ἔχουσα ἔλαιον. πῶς OF πλέον γίνεται, χαὶ χατανα- 

Moxov τὴν παρεσπαρμένην ἐν τῇ καρδίᾳ ὑγρότητα, οἵ μαρασμοὶ γίνονται, ὅ 
͵ 

. ~ ~ 

90 λέγει χαλῶς ὃ Γαληνὸς ἐν τῷ Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν, τὰ αὐτὰ λέγων 

τούτοις μετὰ πλείονος ἐργασίας. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ σβεννύμενον᾽ πολλῆς 

a τῆς τροφῆς χαὶ ἐναντίας οὔσης (ἢ γὰρ meray τροφή: ὡς ἐν TH tee 

᾿ενέσεως καὶ φϑορᾶς καὶ ἐν tots Περὶ ψυχῆς χαὶ ἐν ἄλλοις πλείοσιν εἴρη- 

a ἐναντία ἐστί), πολλῆς οὖν οὔσης χαὶ κατασβεννυούσης αὐτὸ διὰ τὸ 

τῷ σι πλῆϑος ἀπόλλυται. τὸ δὲ χατασβεννύμενον δηλονότι ἐνδείᾳ τροφῆς χατα- 

σβέννυται: μὴ γὰρ δυνάμενον χρατῆσαι τῆς τροφῆς διὰ τὴν ἐναντιότητα, 10 

ἀνάγχη μὴ τρέφεσϑαι. μαραίνεται δὲ τὸ ἐν ἡμῖν ϑερμὸν μὴ ἀναπνέουσι, 

διότι ὁ εἰσιὼν ἀὴρ ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς ψυχρὸς ὧν (6 γὰρ περὶ τὴν Ἰῆν 

ψυχρός) ἀπαμβλύνει τὸ τοῦ ϑερμοῦ σφοδρὸν χαὶ ἄγει εἰς συμμετρίαν. ἐν 

80 δὲ τῇ λέξει τῇ πρὶν ἐπιστῆναι τὰν ἀναθυμίασιν. ἀναϑυμίασιν τὸν 

εἰσιόντα ἐν τῇ εἰσπνοῇ ἀέρα λέγει. οὐ μόνον δὲ παρατιϑέμενον τὸ ἔλαττον 
\ 

παρὰ τὸ πολὺ ἀποσβέννυται διὰ τὸ καταναλίσχεϑαι τὴν τοῦ ὀλίγου πυρὸς 

ὃ οἵ. p. 100,10 ss. χαὶ τοῦτο -- χαρδίᾳ (9) om. P : ὃ. 4 τοῦτο δῆλον om. R 

4 post δῆλον add. χαὶ © ταύτην τελευταῖον R 6 χυριωτάτην C 

τῆς a: om. SCR 7 ἐμπεπυρευμένης CR: ἐχπεπυρευμένης a: ἐχπεπυρωμένης S 

9 τῷ] τὸ CR, prius S δὲ om. C 10 post σβέσιν add. εἶναι C 12 διὰ τὸ 

αὐτὸ (διὰ ταὐτὸ Arist.) scripsi: 6 αὐτὸ a: διὰ τὸ ceteri 17 πλεῖον ἃ 18 γινό- 

μενον expectes 20 Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν] vol. VII p. 313 ss. K. διαφορῶν ὃ 

22 οὔσης τῆς τροφῆς καὶ ἐναντίας RP τῷ] τῇ CO 22. 23 Περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς] 

A 5 p. 32241 23 tots a: tH SRP: tH Ο Περὶ vie) B 4 p. 416422 ante 

alt. ἐν add. ὡς SRC 24 χατασβεννούσης Ca 24. 25 διὰ τὸ πλῆϑος αὐτὸ RP 

25 χατασβεννυόμενον RP 30 alt. ἀναϑυμίασιν om. Ra 32 παρὰ πολὺ RP 

32. 110,1 tod ὅλου τροφὴν πυρὸς a 
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τροφὴν ταχέως ὑπὸ τοῦ πολλοῦ πυρός, ἀλλὰ πολλᾷ πρότερον ἂν εἰς αὐτὸ 1637 

τὸ πολὺ πῦρ ἐμβάλῃς ὥσπερ εἰς ἀγγεῖον τὸν λύχνον μετὰ τοῦ ἐλαίου, 15 

χαταχαυϑήσεται τὸ ἔλαιον χαὶ σβεσθήσεται. εἰ γὰρ παρατιϑέμενον χατα- 
χαίεται, πολλῷ μᾶλλον ἐμβαλλύμενον, ὥσπερ ὃ οἶνος ἐν τῷ ἀμφορεῖ, οὕτως 
ὃ λύχνος μετὰ τοῦ ἐλαίου ἐν τῷ πυρί, χαταχαήσεται τὸ ἔλαιον. ἔοιχεν 
οὖν ἣ τροφή, ἐξ ἧς τὸ ἐν ἡμῖν τρέφεται ϑερμόν, τῷ ἐμβαλλομένῳ ἐλαίῳ 
μετὰ τοῦ λύχνου εἰς τὸ πῦρ’ ὥστε ϑᾶττον καταχαήσεται, εἰ uh ἐμψύχοιτο 
τὸ τρεφόμενον Ox’ αὐτοῦ ϑερμόν. αὐτὴν δὲ xad? αὑτὴν τοῦ λύχνου φλόγα 20 

αὐτὸν λέγει τὸν λύχνον μετὰ τῆς ἐν αὐτῷ φλογός. σβέννυται οὖν ἢ ἐλάττων 
10 φλὸξ ὑπὸ τῆς μείζονος διὰ τὸ εἶναι τῇ φλογὶ τὸ εἶναι ἐν τῷ γίνεσϑαι συνε- 

χῶς, ὥσπερ χαὶ τὸ ἐχ τῶν χιύνων γινόμενον ὕδωρ ἐν τῷ τήχεσϑαι συνε- 

χῶς τὰς χιόνας. μὴ οὔσης δὲ τῆς ὕλης καὶ τῆς τροφῆς, ἐξ ἧς γίνεται, 

ἀνάγκη σβέννυσϑαι, ὥσπερ χαὶ τὸ ὕδωρ παύεσϑαι τοῦ γίνεσϑαι, μὴ οὐσῶν 
τῶν χιόνων, ἐξ ὧν ἐγίνετο. 

oO 

15 p.470a7 Παράδειγμα δὲ τούτου λαβεῖν ἔστι τὸ συμβαῖνον ἐπὶ 2 
τῶν χαταπνιγομένων ἀνϑράχων. 

Καταπνιγομένους ἄνϑραχας λέγει τοὺς διά τινος χεραμέου σώματος 
ἢ ἄλλου τινὸς πυχνοῦ χαὶ στερεοῦ ἐπιχρυπτομένους" οὗτοι γὰρ τάχιον 
σβέννυνται. μὴ εἰσερχομένου γὰρ ἀέρος διὰ τὸ χωλύειν αὐτοῦ τὴν εἴσοδον 80 

20 τὸ πῶμα, ἵνα χατοψύχῃ χαὶ εἰς μετριότητα ayn τὴν τῆς φλογὸς ϑερμότητα, 
χαταχαίεται τάχιον ἢ ὕλη καὶ χατασβέννυται. ἂν δὲ παράλληλα, του- 

τέστιν ἂν ὃὲ παρὰ μέρος τις τίϑησι τὸ πῶμα χαὶ πάλιν ἀφαιρεῖ, μένουσι 
πεπυρωμένοι πολὺν χρόνον" ἐν γὰρ τῇ πυχνὰ γινομένῃ ἀφαιρέσει ὃ 
εἰσιὼν ἀὴρ χαταψύχει τὴν ϑερμότητα χαὶ οὐχ ἐᾷ ϑᾶττον ἐξαναλῶσαι τὴν 
ὕλην, ἐξ ἧς τρέφονται. τῷ or 

p. 470212 Ἢ δὲ χρύψις cu Cet to πῦρ. 35 

΄ ΄ . Set ~ , , ΄ ἢ ᾿ 
Κρύψιν λέγει τὴν διὰ τῆς τέφρας uevoteyay χρύπτουσι γὰρ πολλοὶ 

τοὺς ἄνϑραχας ἀρχομένης τῆς νυχτὸς ἐν τῇ τέφρα. οἱ δὲ μένουσι δι᾽ 

ὅλης τῆς νυχτὸς πεπυρωμένοι. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον λύσις ἐνστάσεώς 

30 tives’ εἶπε γὰρ ἄν ttc’ εἰ διὰ τὸ μὴ εἰσέρχεσϑαι ἀέρα εἰς τοὺς πεπυρω- 

2 ἐμβάλη CRP, e corr. S 3 χαυϑήσεται P et] οὐ 8 3. 4 χαταχάεται 5 

5 χκατακαυϑήσεται ἃ 6 ϑερμὸν τρέφεται RP 7 ϑᾶττον ἃ: ϑᾶττον ἂν ceteri 

ἐμψύχοιτο ἃ: ἐμιψύχεται ceteri 8 ἑαυτὴν S (Arist. MSZ) ante tod add. thy P 

(cf. Arist.) 9 λέγει αὐτὸν a 10 εἶναι] ὑπάρχειν C 13 χαὶ om. C 

14 ἐγένετο RP 15 δὲ C (Arist. LPS, te MZ): 8” éx RP a: om. S λαμβάνειν a 
(Arist. S) 15. 16 ἐπὶ τῶν κατ. συμβαῖνον C 17 χεραμείου πώματος RP, fort. 

χεραμεοῦ scrib. 19 ao a τὴν εἴσοδον αὐτοῦ CRP 21 χαταχάεται S 

παράλληλος C 22 ἂν] εἰ ἃ post μέρος add. πυχνά RP ἀφαιρεῖ 
scripsi: ἀφαιρεῖται a: ἀφαιρῃ CRP: ἀφαιρεϑῆ S 22. 23 πεπυρ. μένουσι RP 

23 πεπυρωμένα C (Arist. L) moxvy C 26 ἔγχρυψις Arist. MPZ 

27 οἱ πολλοὶ a 80 τις ὡς εἰ ph ba C 
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μένους ἄνϑραχας, ἵνα χαταψύχωνται, σβέννυνται, διὰ τί of χεχρυμμένοι 163% 

σῴζονται; λύει οὖν ταύτην τὴν ἔνστασιν, δυνάμει λέγων" οἱ μὲν πεπω- 

ματισμένοι σβέννυνται διὰ τὴν τοῦ πώματος πυχνότητα (ἢ γὰρ τοῦ πώματος 
πυχνότης οὔτε τὸν ἐχτὸς ἀέρα ἐᾷ εἰσιέναι οὔτε τὴν τῶν ἀνϑράχων ϑερ- 

5 μότητα ἐξέρχεσϑαι καὶ σχεδάννυσϑαι, ἀλλὰ συνέχει. ἦτις ϑερμότης πολλὴ 

γινομένη διὰ τὴν συνοχὴν χαταχαίει τὴν ὕλην. οὐδὲν yop διαφέρει, εἴτε 

χαταψύχεται εἴτε σχεδάννυται. ὡς γὰρ ἐλάττων γίνεται ἣ ϑερμότης διὰ 4 

τὴν κατάψυξιν, οὕτω χαὶ διὰ τὸ eee BEAD χαὶ Ol μὲν πεπωματισμένοι 

διὰ τοῦτο σβέννυνται, οἱ δὲ χεχρυμμένοι οὐ σβέννυνται διὰ τὴν τῆς τέφρας 

10 μανότητα: ἢ γὰρ μανότης οὐδὲν χωλύει τὴν τῆς ϑερμότητος ὑπερβολὴν 

ἐξέρχεσϑαι χαὶ σχεδαννυσϑαι. 

ρ. 410118 ᾿Αντιφράττει τε τὸ μὴ σβεννύναι: τ' 
τῷ πλήϑει τῇ 

Ὅτι μὲν 6 πέριξ ἀὴρ τῆς χρυπτούσης τοὺς ἄνϑραχας τέφρας ϑερ- 1θ4- 
15 pos ἐστι διὰ τὴν ἐξιοῦσαν ἀπὸ τῶν ἀνθράχων ϑερμότητα, δῆλον: ζητεῖν 

δὲ ἄξιον, πῶς τὴν μὲν τῶν ἀνθϑράχων ϑερμότητα οὐ χωλύει ἐξέρχεσϑαι 7 
τῆς τέφρας μανότης, τὴν δ᾽ ἐνυπάρχουσαν τῷ ἀέρι ϑερμότητα χωλύει 
εἰσέρχεσϑαι. ἣ σφοδρὰ οὖσα ἢ τῶν ἀνθράχων ϑερμότης ἐχχρούει τὴν τοῦ 
ἀέρος ϑερμότητα εἰσερχομένην, ἐλάττονα οὖσαν, χαὶ οὐχ ἐᾷ εἰσέρχεσϑαι. ὅ 

20 ὅτι δὲ εἰσερχομένη ἣ τοῦ ἀέρος ϑερμότης zat ἐμμιγνυμένη τῇ τῶν ἀνϑρά- 
χων ϑερμότητι ἐσβέννυεν ἂν τοὺς ἄνϑραχας, οὐχ ἄδηλον" πλείων γὰρ οὕτω 
ywousvy ἣ ϑερμότης ϑᾶττον ἂν χατέχαιςε τὴν τῶν avbpaxwy ὕλην. διὰ 

ν γὰρ τοῦτο χαὶ of ἐν τῷ ἡλίῳ χείμενοι ἄνϑραχες σβέννυνται ϑᾶττον. ἀλλὰ 
\ \ 4 » 2 / as περὶ MEV τούτων εἰρηχεν ἐν τοῖς Προβλήμασι, χαὶ ὁ βουλόμενος ἐχείνοις 

> >? 25 ἐντυγχανέτω, τὸ δὲ αὐτὸ δ᾽ οὐχ ἄνευ φύσεως ὑπάρχει ϑερμότητος 
> \ ἐστὶ 

δὶ “ΝΣ foo » ~ 6 ὡ Ξε ΄ 7 

& τὸ ζῷον οὐχ ἄνευ φυσιχῆς ὑπάρχει ϑερμότητος.. 10 
2 a ea ’ oO ~ v ἈΝ σ ’ > \ 

λέγει ὃὲ χαὶ ὅτι τοῖς Pons ὀλίγον ἔχουσι τὸ ϑερμὸν ἱχανή ἐστι πρὸς 
re ‘ 

2 Ἁ χατάψυξιν ἢ τροφή, γεώδης οὖσα καὶ ὑδατώδης χαὶ διὰ τοῦτο ψυχρά, χαὶ 
- ~ 4 SF ΄ e \ ‘ ~ δ ν 4; 
ἣ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ψυχρότης" ὁ γὰρ περὶ γῆν, ὡς εἴρηται πολλάκις, 

80 ψυχρός ἐστιν. 

p. 470a24 Αἱ δὲ νηστεῖαι ϑερμαίνουσι. 

A a~ δον id κι ΞΖ, { aod 

Ei yap ἢ τροφὴ κατάψυξιν ποιεῖ, δῆλον ὡς ἣ νηστείχ ϑερμότητα᾽ 22 
‘ 

2. ὃ πεπωμασμένοι CRP 8 σώματος RP σώματος Ρ 5 post ἐξέρχεσϑαι 

add. πυχνότητα C διασχεδάννυσθαι RP συνέχειν S 6 xataxdet S: 
χαταλύει RP 8 διασχεδάννυσθαι P πεπωμασμένοι CRP 10 ὑπεροχὴν RP 

11 διασχεδάννυσθαι RP 12 πρὸς τὸ μὴ] διὰ τὸ Arist. MZ σβέννυσϑαι Ρ 13 ἐν] 
ἐνυπαρχούσης ἃ (Arist.) 11 ὑπάρχουσαν τοῦ ἀέρος ἃ 18 σφοδροτέρα RP 19 εἰσερχο- 

μένην a: ἐξερχομένην SC: ἐξερχομένη R: om. P 21 ἐσβέννυε τοὺς 5 22 κατέχαε 5 

24 εἴρηχε καὶ ἐν RP (Arist. MPS) 25 ἄνευ] ἄν ἐκ S φύσεως cum Arist. 

SP (φυσιχῆς ceteri) ὑπάρχη 8 ϑερμότατον CP: anceps SR 27 ὅτι καὶ C 
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6 γὰρ ἐν τῇ χοιλίᾳ ἀὴρ axivytos ὧν ϑερμαίνεται, τῆς δὲ τροφῆς εἰσι- 164 

ούσης χαταψύχει, τουτέστι χαταψύχεται. ἐξαυαίνεται δὲ χαὶ διὰ ψύχος 
ἐνὸρα, διὰ μὲν τὸ ψύχος, ὅτι σβέννυται τὸ ἔμφυτον 

ϑερμὸν τῇ ψύξει, διὰ OF τὸ χαῦμα, ὅτι χαταχαίεται ἢ τροφή, ἐξ ἧς τρέφεται. 9 
= Vv prior a. \ 5 Σαφῇ δὲ nat τὰ ἑξῆς τοῖς ὁπωσοῦν ἐφιστάνειν δυναμένοις. τὸ δὲ 

\ >, ~ \ > 

χαι OlA AAVUG τὰ ο 

3 \ > ἮΝ Ζ a new Ω , Ὑ ΣΎ τε ane eee C3 ν᾿ ad 

ἀλλὰ ἀπειροτέρως τῶν συμβαινόντων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀλλὰ ἄπειροι 

ὄντες τοῦ τίνος ἕνεχεν συμβέβηχεν ἢ ἀναπνοὴ τοιαῦτα περὶ ἀναπνοῆς 

λέγουσιν. ὅτι δὲ χαὶ ὅσα σομφὸν χαὶ ἄναιμον, τουτέστιν ὀλίγαιμον, 
ν Χ ΄ > Q7 > ~ YW 2 ~ \ 

ἔχοντα tov πνεύμονα, ἧττον δέονται ἀναπνοῆς, εἴρηται ἐν τῇ [Περὶ 
10 ζῴων μορίων πολλάχις: σομφὸς γὰρ ὧν χαὶ ἄναιμος χαὶ διὰ τοῦτο 40 

! ΄ Ba fe § 2 Χ 2 , PLN ‘ > ~ x δι XN ψυχρός, μιχρᾶς ἔξωϑεν ἐπιτυχὼν ἐμψύξεως ἐπὶ πολὺ διαρχεῖ πρὸς τὸ τὴν 
χαρδίαν χαταψύχειν, ὃ δὲ πολύαιμος ϑερμότατος ὧν διὰ τὸ αἷμα δεῖται 

τῆς ἔξωϑεν ἐμψύξ συνεχῶς τῆς ἐξωῦεν ἐμψύξεως συνεχῶς. 

Τὸ 6& διὸ πολὺν χρόνον δύναται διαμένειν παρὰ τὴν τοῦ 

- σι σώματος ἰσχὺν ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿ πολὺν χρόνον δύνανται μένειν διὰ τὴν 

τοῦ σώματος ἰσχύν᾽. [ ἀπό τινος γὰρ ἰσχύος δύναται μὴ πυχνῶς ἀνα- 104» 
πνεῖν: δύναμις γάρ τις χαὶ ἰσχὺς χαὶ τὸ μὴ δεῖσϑαι τοῦ πυχνῶς ἀναπνεῖν. 

πάντα δὲ τὰ φοτοχοῦντα εἰπὼν ὑποδείγματα τέϑειχε τῶν ἀμφιβίων᾽ 

χαὶ γὰρ χαὶ ὁ βάτραχος χαὶ ἁπλῶς πάντα τὰ φολιδωτὰ χαὶ τετράποδα 
20 φοτοχοῦσιν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἐμφυσώμενος οὖν αὐτὸς ἐν τῇ χινή- 

Get χαταψύχει τὸ ἐν τῇ χινήσει ταὐτόν ἐστι τῷ “ev τῇ ἀναπνοῇ. ὅ 

ὥσπερ χαὶ τὸ χαταψύχει τῷ χαταψύχεται. ἣ τὸ καταψύχει ἀντὶ τοῦ 
“δύναται ἐπὶ πολὺ τὴν χαρδίαν χαταψύχειν᾽, χαὶ ἐπὶ τούτῳ διαμένει ἐπὶ 

πολὺ ἐν τῷ ὕδατι μὴ ἀναπνέοντα. 
>\ 25 Σαφὴ δὲ ta ἑξῆς ἅπαντα. 

p. 4700383 ᾿Αναξαγόρας μέν, ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγ- 
+/ y χίων, τὸν ἐν τῷ στόματι γινόμενον ἀέρα. 

Οὔτε ᾿Αναξαγόρας οὔτε Διογένης ὃ ᾿Απολλωνιάτης ἔλεγον χενόν" διὸ 12 

χαὶ τὰ αὐτὰ φϑέγγονται περὶ ἀναπνοῆς, τοῦτο μόνον διαφέροντες, ὅτι ὃ 

1 ἐν τῶ χοίλω C δὲ om. C 2 χαταψύχεται Arist. L 2. 3 ψύχους 

καὶ διὰ χαύματος δένδρα RP 3.4 ἣ ἔμφυτος ϑερμότης © 4 τὸ om. ἃ 

χαταχάεται S 5 zai om. CRP δεομένοις a 6 titulum Lydd εἰς τὸ 

περὶ ἀναπνοῆς Aptototéhovs et lemma p. 470>6—15 add. a (εἰς τὸ περὶ ἀναπνοῆς in mg. 52) 

sed y. finem libelli et p. 99,2 ss. ἀπειροτέρως CRP (Arist.): ἀπειροτέρους Sa 

7 ἕνεκα C πνοὴ RP 8 ἔναιμον S 9 δεύονται C 9.10 Περὶ ζῴων μορίων] 
[0 p. 669481 ss. 11 ptxpod S: μιχρὸν a ἔξωϑεν ἐπιτυχὼν Sa: τυχὼν ἔμπροσϑεν 

RP: ἔξωϑεν C ante ἐπὶ add. δεῖται C διαρχούσης ( 12 ϑερμότερος C 

13 συνεχοῦς C 14 τὸ δὲ om. a, qui lemma ponit ἐν τοῖς ὕδασι cum Arist. 

LPS om. δύνανται CRP μένειν ὃ παρὰ RPa (Arist.): διὰ SC 

15. 16 ταὐτόν---ἰσχύν RP: om. SCa 17 ἡ ἰσχὺς a 18 τὰ a (Arist.): om. 

ceteri 20 ἐμφυσόμενος δὲ αὐτὸς C 21 χαταψύχειν S, item 22 23 post 

πολὺ add. μὲν SC 26 μέν om. Arist. MZ 27 tov] τὸ a γινόμενον 

om. RP 28 διὸ] εἶναι a 
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μὲν ᾿Αναξαγόρας ἐν τῇ Ὁ τοῦ ὕδατος διὰ τῶν βραγχίων ἀποπάλσε: ἔλεγε 164) 
4 5 > 

γίνεσϑαι τὸν ἀέρα, Διογένης δὲ οὐ τότε, GAN εἶναι del ἐν τῷ ὕδατι ἐνερ- 
i , 77 , Thiet, » / σ ¢ “Lele > , Ὁ γείᾳ ἀέρα. λέγων δὲ ᾿Αναξαγόρας, ὅτι of ἰχϑύες ἀναπνέουσι, τὸν τρόπον, 15 

a > > , ς , -“ 

ὃν ἀναπνέουσιν οὗτοι, ἐξετίϑει. οἱ ἰχϑύες ἐναπολαμβάνοντες ὕδωρ, φησίν, 
> 

ἐν τοῖς βραγχίοις ἐν τῇ ἐχτάσει τῶν βραγχίων, ἐκπέμποντες δὲ αὐτὸ ἐν qo 

τῇ συστολῇ τῶν τοιούτων βραγχίων, ταράττεται χαὶ ταραττόμενον ἐξαε- 
~ ” ~ σ BI ,ὔ Ἃ ? a ὃ ‘ 

ροῦται, 7 πᾶν ὅσον ἀφείϑη 7 μέρος τι. οὗτος δὲ ὁ γεγονὼς ἀὴρ εὐϑὺ 
ἌΧ = 2 _.~ , σ = rio Sire, > εἰσέρχεται ἐν τῷ στόματι, ἵνα πληρώσῃ αὐτό. οὐ 

- 
> 

> 

t = Ὡς Ὄ 0 a a a χενόν. ε 
δ a > a , 5 Ἃ JL ae pe ‘ ay b} v ~ / b) σι Ν, 

μὲν γὰρ ἣν χενόν, οὐχ ἂν συνέβαινε τοῦτο" ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔστι χενόν, ἀνάγχη 
’ A ἊΝ ~ 

10 εἰσέρχεσϑαι τὸν ἀέρα dua τῷ ἐξέργεσϑαι τὸ ὕδωρ. ἵνα eB τὸν 20 
“ ‘ tA / 

΄ > > > \ “Ὁ Fs \ 
τόπον. αῷ οὐ TO LOW) SCEPYETAt (περὶ io <— τὰ A 

BS} 7 εὶ 

-- @ 

) 
[ῳ] Cc? C2 ov 2 = °o 7 x Ὁ, a [Ὁ ς 

ἀέρος ἀντιπεριστάσεως, πῶς ἅμα γίνεται, εἴρηται ἐπ 
> ΄ σ Vv \ ΄ » > dX > L4 ἀχροάσει, ὅτε ἤλεγχε τοὺς λέγοντας εἶναι χενόν)" οὗτος δὲ εἰσερχόμενος 

ὃ ἀὴρ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἕλχεται, χαὶ οὕτως ἀναπνέουσι. πῶς δὲ ἀπὸ 

15 τοῦ στόματος εἰς τὴν χαρδίαν χαὶ ὑπὸ τίνος ἕλχεται, οὔτε ᾿Αναξαγόρας οὔτε 
, / > fe δὶ > ual / ) ν - Διογένης λέγουσιν, ἀλλ᾽ 6 μὲν ἀνπξα όρου λόγος οὗτος, Διογένης δ᾽ ἔφα- 2 

σχεν, ὅτι, ἐπειδὴ ἐν τῷ ὕδατι ἀήρ ἐστιν ἐνεργείᾳ. δηλονότι ὅταν ἀφῶσιν 
οἱ ἰχϑύες τὸ ὕδωρ, τὸ ἁπτόμενον χύχλῳ τοῦ στόματας αὐτῶν ὕδωρ ἔχει 

Φ 

+7 a σ. ~ ~ ~ 5 - ’ > ΄ \ > ἄερα" Ov Ehxovtes τῷ χενῷ τῷ ἐν τῷ ἐθύμεθε σείσας, τ τ 

20 λέγει χενὸν ἁπλῶς τὸ στόμα (οὐ γὰρ ἔλεγε χενὸν ὅλως ὃ Διογένης), ἀλλὰ 

τῷ χενῷ ἀντὶ τοῦ χενῷ ὄντι ὕδατος. ἐπειδὰν γὰρ ἐξέλϑῃ τὸ ὕδωρ, χενόν 
\ x ἐστι ὕδατος: εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγχη εἰσιέναι ἀέρα διὰ τὸ μὴ εἶναι χενόν. 

Ἁ σ 

ὰρ τὸ ἥμισυ τοῦ πράγματος ἀφαιροῦσι 80 

ν ἐπὶ ϑατέρου λέγεσϑαι μόνον. 

p. 47196 Πρῶτον μὲν 
- 

διὰ TO TO χοινὸ 

.} Ὕ ay t 5 Ἁ 5 ὉΦ na ~ ἊΨ 4 5 4 ‘ ‘A 

Εἰπειδὴ 7 ἀναπνοὴ εἰς δύο διαιρεῖται, εἰς τὴν εἰσπνοὴν χαὶ τὴν 86 

ἐχπνοήν. ᾿Αναξαγόρας δὲ χαὶ Διογένης πεοὶ μόνης τῆς εἰσπνοῦῆς. πῶς γίνε- ᾽ h i Feet | | [>> 

to qo 

7 μὰ , ~ > ~ 5 ‘ ται, τὰς αἰτίας ἐπειρῶντο ἀποδιδόναι. πρῶτον αἰτιᾶται αὐτοὺς λέγων, ὅτι 

περὶ τοῦ ἡμίσεος μέρους τῆς ἀναπνοῆς λέγοντες, ἤτοι τῆς εἰσπνοῆς, διὰ 

τί περὶ τοῦ λοιποῦ μέρους οὐχ εἶπον: ἀλλ ἀφαιροῦσι, τουτέστι χατα- 

‘ 

Vv ie τὰ , ΝΥ ~ Vv as 

30 λιμπανουσιν, αὐτό. οὔτε οὖν λέγουσι περὶ ἐχπνοῆς, οὔτε ἐνδέχεται αὐτοὺς 40 

1 ΓΕ ἐχ Ὁ ΠΣ SRP (cf. p. 122,2): ἀπολαύσει C: ἀποσπάσει ἃ 2 τότε] 

τοῦτο ἃ ὃ. ὁ ᾿Αναξαγόρας ἃ οἱ om. RP 4 οὕτως CRP ἐξετίϑου R 

post ἐξετίϑει add. ὅτι C φησὶν ἐναπ. ὕδωρ RP ὃ post τῇ add. τούτων C 
πέμποντες SRP: ἐχπέμπονται C 10 πληροῖ SP 11. 12 ante tod ἀέρος add. 

τῆς C 12 ἀντιπεριστάσεως C: ἀντιπαραστάσεως Sa: ἀντιπνοῆς P: ἀναπνοῆς R 

γίνονται a 12. 13 ἐν τῇ φυσιχῆ βπροπσαι ἐπὶ πλέον CRP Φυσιχῇ ἀχροάσει) Δ 8 

15 ἀπὸ τίνος RP 16 ᾿Αναξαγόρος οὕτως, Διογένης 8 16. 17 δὲ ἔλεγεν RP 

17 éxet RP 19 τῷ (ante ἐν) om. a 20 ἁπλῶς χενὸν CRP ὅλως 

χενὸν CORP ὃ om. 5 21 ἐπειδὴ 8 ἐξέλθοι SCR, 6 corr. Ρ 

22 ἀέρα om. RP 23 ἀφαιροῦσι] λαμβάνουσι C 24 μόνου a (Arist. S) 

25 εἴς te τὴν C 25. 26 ἐχπνοὴν καὶ (els add. P) τὴν εἰσπνοὴν RP 26 δὲ om. C 
27 αἰτιᾶται πρῶτον RP ὅτι om. a 28 ἡμίσεως a 29 post τί add. χαὶ RP 

post μέρους add. τῆς ἐχπνοῆς RP τουτέστι] ἤτοι RP 29. 80 τουτέστιν οὐ λαμ- 

βάνουσιν αὐτὸ καὶ χαταλιμπάνουσιν. οὔτε C 

Comment. in Arist. XXII 1, Mich, in Parva Nat. 8 
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‘ 

εἰπεῖν ἐξ ὧν λέγουσι" μὴ λέγοντες γὰρ χαλῶς περὶ τῆς εἰσπνοῆς πῶς ἂν 164¥ 

ἧς ἐχπνοῆς εἴποιεν: πρὸ δὲ τοῦ τὴν δόξαν αὐτῶν ἐλέγξαι πρῶτον 
gous σχει τὰ συμβαίνοντα ἡμῖν λέγων: ὅταν γὰρ ἀναπνεύσωσι, του- 

τιν ὅταν γὰρ εἰσπνεύσωσιν, 7] εἰσέπνευσαν. δεῖ πάλιν ἐχπνεῦσαι: ἀνά- 

χη γὰρ τὸν εἰσπνεύσαντα χαὶ ἐχπνεῦσα! Beg INNS τουτέστι coe μέρος" or 

ree νευσις γάρ, εἶτα ἔχπνευσις, εἶτα πάλιν εἴσπνευσις xal πάλιν ἔχπνευσις. os 

ταῦτα ἀναμνήσας ἐλέγχει τὸ δόγμα λέγων: ὥστε συμβαίνει ἅμα δέχε- 4 

σϑαι τὸ ὕδωρ χατὰ τὸ στόμα χαὶ ἐχπνεῖν.. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον 

δυνάμει’ ἐπειδή, ὡς ἐχεῖνοι λεγοῦσο; ἐξερχομένου τοῦ ὕδατος ἐχ τοῦ στό- 

10 ματος εἰσέρχεται 6 ἀήρ χαὶ γίνεται ἢ εἰσπνοή. δηλονότι εἰσερχομένου τοῦ 
ὕδατος ἐν TH στόματι ὁ ἀὴρ ἐξελεύσεται χαὶ γενήσεται ἣ ἐχπνοή. εἰ γὰρ 

εύσει εἰσέρχεται ὁ ἀὴρ χαὶ γίνεται ἣ ἀναπνοή. ἀνάγχη 

τῇ τοῦ ὕδατος εἰσελεύσει ἐξέρχεσϑαι τὸν ἀέρα χαὶ γίνεσϑαι τὴν ἐχπνοήν. 
εἰ γὰρ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, χαὶ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ. εἰ δ᾽ 50 

15 ἀνάγχη todd’ οὕτως ἔχειν, ἀνάγχη ἀπαντῶντα ἐμποδίζειν ϑάτερον 
ϑατέρῳ: ἀνάγχη γὰρ ἐξερχόμενον τὸ ὕδωρ ἀπαντᾶν τὸν ἀέρα χαὶ μὴ ἐᾶν 

εἰσέρχεσϑαι, χαὶ πάλιν εἰσερχόμενον τὸ ὕδωρ ἀπαντᾶν τὸν ἀέρα χαὶ μὴ 

ἐᾶν ἐξέρχεσϑαι. 

τὰ 
Ρ. 41111 Εἶτα ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ, τότε ἐχπνέουσι χατὰ τὸ 

20 στόμα ἣ κατὰ τὰ βραγχια. | 
΄ 

Ἢ μὲν τῆς λέξεως συνέχεια, οἶμαι, Seve ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ 165 
χατὰ τὸ στόμα ἣ χατὰ τὰ βραγχια (οὐδὲν γὰρ ἜΠΟΣ εἴτε χατὰ τὸ 27 

΄ ’, 5» ,ὔ Vv A \ A > 

στόμα λέγειν ἐϑέλοι τις εἴτε χατὰ τὰ βραγχια), τότε ἐχπνέουσι. τὸ ὃ 

“ὅταν ἀφῶσι χατὰ τὸ στόμα᾽ ταὐτόν ἐστι τῷ “ὅταν εἰσδέχωνται εἰς τ 
55.) \ 

εἰ γὰρ τὸ ἀφιέναι ἀπὸ τοῦ στόματος τὸ ἐξάγειν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ to qn a a On 1 R 

ματος, TO ἀφιέναι χατὰ τοῦ στόματος τὸ εἰσάγειν ἐν τῷ στόματι ἔσται. 80 a 

΄ »» 5 5 Nae ey. 
ταῦτα usy τὰ τῆς λέξεως, συνωϑεῖ ὃὲ αὐτούς, ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν, εἰς 

ἄτοπον, τὸ aa ἅμα χαὶ χατὰ ταὐτὸν γίνεσϑαι τὴν εἰσπνοὴν χαὶ 

ἐχπνοήν. ἀλλὰ μὴ παρὰ μέρος. εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα χαὶ τὸ 
>) A 

30 ὑπ᾽ αὐτῶν λεγόμενον. εἴη δ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον διὰ τοῦ ὅταν ἀφῶσι τὸ 

1 εἰπεῖν] λέγειν Ο ἀναπνοῆς Ο 3 τῶν συμβαινόντων C τὰ om. Ρ 

4 7 CR (cf. Arist.): 7 SPa εἴσπνευσαν ἃ 5 τουτέστι] ἤτοι RP 7 cup- 

βαίνειν Arist. MZ 8 τὸ (ante στόμα) om. RP (Arist. SZ) 9 éx] ἀπὸ CRP 

10 ἀναπνοή P 11 ἐξελεύσεται ὁ ἀὴρ CRP 18 post ἐξέρχεσθαι add. δείξας 

οὖν ὡς οὐ δυνατὸν εἰπεῖν περὶ ἐκπνοῆς, νῦν διὰ τοῦ εἶτα ὅταν ἀφῶσι δείχνυσιν ὡς τοῖς οὕτω 

λέγουσι τὴν ἀναπνοὴν συμβαίνει ἅμα ἐχπνεῖν καὶ εἰσπνεῖν, λαβὼν τὸ τὴν μὲν εἰσπνοὴν εἰσόδω 

γίνεσθαι τινός, τὴν δὲ ἐχπνοὴν ἐξόδω RP 19 ἀφίωσι Arist. ΜΖ 19: 90) τὰ 

στόματα a (Arist. LP) 21 ἡ μὲν -- βράγχια (22) om. P post μὲν add. οὖν αὶ 

22 οὐδὲν --- βράγχια (23) om. C τὸ om. RP 23 ἐϑέλοντες εἴτε C 

24 prius τὸ om. S εἰς] χατὰ a 25 alt. τὸ om. a 25. 26 ἐστὶ to ἀπὸ 

τοῦ στόματος ἐξάγειν RP 20 χατὰ τὸ στόμα C ἔσται ἐν τῷ στόματι S 

post ἔσται (ἐστὶ Ο) add. τὸ δὲ οἱ 21—23 ὅταν --- ἐκπνέουσι rep. C 21 τὰ] γὰρ 5 

αὐτοῖς RP 30 ὑπ᾽ ἐχείνων C 
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ὕδωρ, τότε ἐχπνέουσι τοιοῦτον: εἰ γάρ, ὅταν ἐξάγωσιν ex τοῦ στόματος Ibe 
τὸ ὕδωρ, τότε ἀναπνέουσι, δηλονότι ὅταν χατὰ τοῦ στόματος ἀφῶσι τὸ 
ὕδωρ χαὶ δέξωνται εἰς τὸ “στόμα, ἐχπνέουσιν. ἐπειδὴ δὲ ὁρῶμεν φανερῶς, 35 
ὅτι ἣ ἐχπνοὴ ἐξελεύσει τινὸς γίνεται, Gua δηλονότι ἐχπνεῖ χαὶ εἰσπνεῖ. 

I 

7 

τότε γάρ φασιν ἀναπνεῖν, ὅταν ἐξέργηται τὸ BO Huev Ss ὅτ vee TOTE Af ? πνεῖν, ὁ ζςζερχηται τὸ ὕδω ὁρῶμεν O= OTL χαι ἢ σι 

. »,Ὴ, , , » Η ~ >. ἐχπνοὴ ἐξόδῳ πνεύματος γίνεται" ἅμα ἄρα ae tvet χαὶ ἐχπνεῖ. ἐπειδὴ 
\ δ᾿ 7 , > ~ FISD ~ Or ~ 5 a γὰρ ἀδύνατόν ἐστι τῇ ἐξόδῳ tod ὕδατος εἰσέρχεσϑαι τὸ πνεῦμα (ἐμποδίζε: 
\ , ΄, , > ς΄ ; - ~ oD γὰρ ϑάτερον ϑάτερον), γίνεται ὃὲ χατ᾽ αὐτοὺς ἣ elonvon τῇ tod ὕδατος 

2565 δ - >\ ae \ Ce eur ‘ FID = \ ld a 34 f ~ cod, δρῶμεν δὲ ὅτι xal ἢ ἐχπνοὴ ἐξόδῳ τινὸς γίνεται, δηλονότι τῇ 
> ~ \ -.φ»Ρη --ὠἈ΄τσ ΄ ε ε ΄ ” 

10 αὐτῇ χαὶ μιᾷ ἐξόδῳ τοῦ ὕδατος γίνεται ἢ εἰσπνοὴ ual ἢ ἐχπνοή, ἄλλως 40 

te χαὶ ἐπεὶ ἅμα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ νῦν ἥ τε ἔξοδος τοῦ ὕδατος χαὶ 7 εἴσο- 
a ~ ΄ ΄ ς΄ \ ~ > ™~ ~ ~ Gos τοῦ πνεύματος γίνεται: ὧν (el) H μὲν τοῦ ἀέρος εἴσοδος τῆς elorvo7e 
Ὁ rf a ¢ ~ 50 ΡΞ ΝΡ > aie aa — Psi ar. Pim fA σ σ > ~ δηλονότι ἢ τοῦ ὕδατος εζοδος τῆς ἐχπνοῆς dv εἴη αἰτία. ὥστε ἅμα ἐχπνεῖ 

‘ ~ σ ἥδ a7 Ἁ on ~ ΄ BY 

xat εἰσπνεῖ. ὅταν οὖν εἰσδέξωνται τὸ ὕδωρ ἐν τῷ στόματι, τότε ἔ 
ἊΝ ὋΝ a aes » " :} \ \ > , \ , 5 ~ > 

ee og ταὶ ἐχπνέουσιν διὰ aM quae xal tote elomvetv. . εἰ 7 
? 

5 δὲ ἕπεται ἐξ ἀνάγχης εἶναι ἐχπνοῇς αἴτιον, ἐν ἀρὰν χαὶ ne τῇ εἰσόδῳ 45 

τοῦ ὕδατος ἐξελεύσεται ὃ aie, χαὶ ἔσται ἐκπνοὴ χαὶ εἰσπνοὴ ἅμα, διὰ μὲν 

τὴν τοῦ ὕδατος εἴσοδον ΟΝ (ἢ γὰρ ἔξοδος αὐτοῦ αἰτία ἦν τ 

20 εἰσπνοῦς), διὰ δὲ τὴν τοῦ ἀέρος ἔξοδον εἰσπνοή. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἅμα 
εἰσπνεῖν χαὶ ἐχπνεῖν, ἀδύνατα ἄρα χαὶ τὰ ὑπ᾽ ἐχείνων λεγόμενα. 

Τὰς δὲ λοιπὰς πρὸς τὴν δόξαν ταύτην ἐνστάσεις λίαν σαφῶς ἀπαγ- 

γέλλει" δι᾿ ὃ ταύτας μὲν ἐατέον, τρεπτέον δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς. ὃ δὲ λέγει 
περὶ τῶν ἐντόμων, τοιοῦτόν ἐστι’ τεμνόμενα τὰ TUT] = ata φαίνεται ὅτι ζῇ. 50 

28 εἰ δὲ τοῦτο, πῶς ἀναπνέουσι; τὸ μὲν γὰρ τμῆμα τὸ ἔχον τὴν χεφαλὴν 

ἔστω ὅτι ἀναπνεὶ διὰ τοῦ στόματος, τὰ δὲ λοιπά ς μή ἐστι χεφαλή, 
λεχτέον πῶς ἀναπνέουσιν. ὥστ᾽ εἴπερ τὰ τοιαῦτα τμήματα ζῇ χωρὶς τοῦ 

ἀναπνεῖν, ζήσεται χαὶ τὸ ὅλον χωρὶς ἀναπνοῆς. ψεῦδος ἄρα τὸ ἀπο- 

φαίνεσθαι ὅτι πάντα ἀναπνεῖ. μόνα ἄρα ὅσα ἔχει πνεύμονα: ταῦτα εἰπὼν 

80 λέγει τὴν oo ἐξ ἧς ἀποπλανηϑέντες ἔλεγον, ὅτι πάντα ἀναπνεῖ. διὰ 
γάρ. le, τὸ ἀπείρους εἶναι τῶν ἐντὸς μορίων χαὶ τοῦ τίνος ἕνεχεν 

ἕχαστον αὐτῶν ὑπάρχει ταῦτα ἔλεγον. εἰ γὰρ ἤδεσαν, ὅτι ὃ πνεύμων τοῦ 

ἀναπνεῖν ἕνεχα γέ 
2 oa SOLS ΄ > Ἃ ᾶ > yas 
ἐν ots μὴ Ty πνεύμων οὐχ ἂν ἔλεγον ava- 165» 

~ 5 \ ΄ " ΄ σ > - 

πνεῖ, ἀλλὰ μάλιστα τοὐναντίον, ὅτι οὐχ ἀναπνεῖ. 

ὦ δέξονται ἃ εἰσπνέουσιν C δὲ om. CRP ὁρῶμεν ---ὅδωρ (5) bis habet C 

Ὁ τότε] τοῦτο ΟἹ 0 ἐχπνεῖ χαὶ εἰσπνεῖ ( ἐπεὶ RP 8 alt. ϑάτερον) 

τὸ ἕτερον CRP 10 ἡ ἐχπνοὴ καὶ ἡ εἰσπνοὴ C 11 χαὶ (post ἅμα) om. Ο 

αὐτῷ om. a ἥ τε] et ye ἡ CO τοῦ ὕδατος εἴσοδος xat αὐτοὺς xal ἡ ἔξοδος P: 

τοῦ ὕδατος ἔξοδος κατ᾽ αὐτοὺς χαὶ 7 εἴσοδος R τοῦ ὕδατος) κατ᾽ αὐτοὺς C 

12 ef addidi 13 post δηλονότι add. xat C 15 καὶ τότε ἀνάγχη RP 

11 εἰσπνοῆς Ρ post δηλονότι add. ἔξοδος ὅτι S 19 εἰσπνοὴ C 

ἣν αἰτία CRP 20 ἐκπνοῆς C εἴσοδον C ἐχπνοή CRP ἅμα] εἶναι ὃ 

21 ἐχπνεῖν καὶ εἰσπνεῖν CRP ἀδύνατον C 28 ταύτην ἃ 24 φαίνεται τὰ 
τρήματα CRP : ὅτι ζῇ om. C 28 τῆς ἀναπνοῆς ἃ 29 μόνα---ὠἀναπνεῖ (30) RP: 

om. SCa 31 φησί om. a ἕνεχα ὁ 33 ἕνεχεν ἃ 34 ἀλλὰ---ἀναπνεῖ om. C 
ΘῈ 
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a? 

p. 47130 Δημόκριτος ὃ ὅτι μὲν ἐχ τῆς ἀναπνοῆς συμβαίνει τι 165v 
~ ots ἀναπνέουσι λέγει, φάσχων χωλύειν ἐχϑλίβεσϑαι. 

Δημόχριτος, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Περὶ ψυχῆς εἴρηται, πῦρ τὴν 18 

ψυχὴν ἡγούμενος, τὸ δὲ πῦρ ἐχ τῶν σφαιρικῶν ἀτόμων ποιῶν, χαὶ ταύτην 

5 ἐχ τῶν σφαιριχῶν ἀτόμων χατεσχεύαζεν. ἡγούμενος οὖν τὴν ψυχὴν τοι- 30 

αύτην, ἔλεγεν ὅτι ψυχρὸν ὃν τὸ τ (ον χαὶ διὰ τοῦτο πυχνοῦν τὰ 
> 

σώματα, ἀνάγχη τῇ πυχνώσει ἐχπυρηνίζεσϑαι tas σφαιριχὰς ἀτόμους διὰ 

τὸ εὐχίνητον (εὐχινητότατον γὰρ τῶν σωμάτων 7 σφαῖρα). ἐξ ὧν σφαιρίων 

τῷ ζῴῳ καὶ ἢ ψυχὴ χαὶ τὸ ζῆν ὑπάρχει. ἐπεὶ οὖν ἐχπυρηνιζομένων τῶν 

10 σφαιρικῶν ἀτόμων χινδυνεύει φϑαρῆναι τὸ ζῷον, βοήϑειά τις γέγονε τῷ 

ζῴῳ ἣ εἰσπνοή᾽ εἰσπνέον γὰρ εἰσάγει ἄλλας ἔξωϑεν ἀτόμους σφαιριχὰς 
.ν 4 ἐξ 

ἀντὶ τῶν ἐχπυρηνισϑεισῶν. διὸ μέχρι τούτου ζῶμεν, ἄχρις ἂν ἀναπνέωμεν, % 

τῆς δ᾽ ἀναπνοῆς παυσάμενοι χαὶ τοῦ ζῆν παυόμεϑα. οὐ μόνον δ᾽ ἔλεγε 

Δημόχριτος, τῷ εἰσχρίνεσϑαι διὰ τῆς ἀναπνοῆς τὰς σφαιριχὰς ἀτόμους χαὶ 

15 προσχρίνεσϑαι ἡμῖν ἀντὶ τῶν ἐξελϑουσῶν συμβαίνειν ἡμᾶς ζῆν, ἀλλὰ χαὶ 

τῷ τὰς εἰσιούσας διὰ τῆς ἀναπνοῆς κωλύειν τῇ πλείονι ῥύμῃ τὰς μελλού- 
σας ἐξέρχεσϑαι, χαὶ οὕτω πλείους γινουένας χαὶ τῷ εὐχινήτῳ ϑερμαινούσας 
τὸ τῶν ζῴων σῶμα ἐχχρούειν τὴν ἔξωϑεν ψύξιν: ἥτις αἰτία γίνεται τοῦ 

ἐχπυρηνίζεσϑαι αὐτάς. ἣ μὲν οὖν διάνοια αὕτη, χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν 80 

90 χαὶ τὸ ϑερμὸν ταὐτὸν τὰ πρῶτα σχήματα τῶν σφαιροειδῶν ταὐ- 
‘ 

τόν ἐστι τῷ ᾿ χαὶ ϑερμὸν ταὐτόν, τὰ σφαιροειδῇ τὰ πρῶτα τῶν σχημάτων᾽ 

πρῶτα (Ap τῶν στερεῶν σχημάτων τὰ σφαιροειδῆ. ἀλλὰ χαὶ τὸ χατὰ 
\ X ~ ΄ >. ’ » Vv mit X X ~ 

οὖσιν μὲν γῆρας,. βία δὲ παρὰ φύσιν ἰσὸν com τῷ τὸ μὲν γῆρας 
\ e νι 7 A be >] [4 ΄ \ 5 , , 

χατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ δὲ βία παρὰ φύσιν᾽, λέγων βίαν τὸν ἐν νεότητι ϑανατον. 
ἘΣ , τι ΕΝ ΤΉ ΤῊΝ ἢ 25 ἐχρῆν οὖν, φησίν, αὐτὸν εἰπεῖν, διὰ τί OTE μὲν γίνεται ἐν τῷ γήρᾳ ὁ 

4 Ww Ny v , a. \ > ΄ ΄ τ 
ϑάνατος, ὁτὲ δ᾽ οὔ. ϑύραϑεν δὲ νοῦν λέγει τὰς ἐν τῷ ἀέρι, ὡς 6 Anuo- 35 

΄ ~ , 

χριτος ἐνόμιζε, σφαιριχὰς ἀτόμους. οὐ γὰρ δή, φησίν, ἐχεῖναι aittat εἰσι 
- b) ~ ΄ ~ 3 ? δ C > \ e 3 A) ~ > ~ Q 4 \ 

τοῦ ἀναπνεῖν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἔσωϑεν ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ἀναπνοῆς. διὰ γὰρ ! i vA Ι i \ 

σωτηρίαν γίνεται τοῦ ἐν ἡμῖν ϑερμοῦ. 

— y Q\ \ U4 , ‘ 

30 p.472224 Ἄτοπον ὃὲ χαὶ τὸ ἅμ περιέχον συνῦλίβειν χαὶ 
> ἰ 

Ki γὰρ αἵ σφαιριχαὶ ἄτομοι πῦρ οὖσαι μετὰ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς 43 
‘ \ 77 wv >] » ~ Se, 

ἀέρος εἰσίν, ἄτοπον τὸ ἐχτὸς μὲν οὔσας μετὰ τοῦ ἀέρος χαταψύχειν χαὶ 

2 λέγει om. C 8 ὁ Δημόχριτος RP τῶν Ca: τῆς S: τοῦ RP Περὶ 

ψυχῆς] A 2 p. 409081] ς 4 ταύτην] τὴν ψυχὴν C ὅ τῶν Ca: om. SRP 

κατασχευάζει a οὗν] δὲ RP 7 post τῇ add. χιν 8 11 εἰσπνέων S 

13 παυσάσης a 15 συμβαίνειν a: συμβαίνει SCR: anceps P 17 πλείω RP 

19 alt. τὴν] τὸ conicio 22 σωμάτων Ὁ 23 γήρα RP (Arist.) βίᾳ Arist. 

γήρα R, prius P 24 τῇ νεότητι RP 25 εἰπεῖν αὐτὸν a ἐν τῶ γήρει 
γίνεται S γήρει SRP 20 νοῦν om. RP 27 δή om. RP post εἰσὶν 

add. ἡμῖν CRP 28 ἡμᾶς om. CRP 31 συστέλλειν RP 
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~ > , > 

συστέλλειν τὰ σώματα, εἰσιούσας δὲ μετὰ τοῦ ἀέρος (ἀνάγχη γὰρ pet 165v 

αὐτοῦ εἰσέρχεσϑαι) ϑερμαίνειν χαὶ διαστέλλειν: εἰ γὰρ ἐχτὸς μετὰ τοῦ 45 

ἀέρος οὖσαι συνέστελλον τὰ σώματα, ἀνάγχη χαὶ ἐντὸς οὔσας τὸ αὐτὸ ποιεῖν. 

σαφῆ δὲ τὰ ἕξῆς. 

5 p.472431 Ἔν γὰρ ταῖς ἀλέαις ϑερμαινόμενοι μᾶλλον χαὶ τῆς 

ἀναπνοῆς μᾶλλον δεόμεϑα. 

Ἔχ τῶν quiv συμβαινόντων χαὶ τοῦτο τὸ ae! Ont ἐπῆχται πρὸς 53 

ἔλεγχον τῆς Δημοκρίτου δόξης. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον" εἰ γὰρ διὰ τὸ ἐν 

ψύχει πυχνοῦσϑαι τὰ σώματα ἡμῶν αἱ σφαιριχαὶ ἄτομοι ἐχ)πυρηνίζονται 100 τ 
Ἁ ~ ~ lét ν - » 

10 χαὶ δεόμεϑα τῆς εἰσπνοῆς, ἔδει ἐν ταῖς ἀλέαις μὴ ἀναπνεῖν" οὐ γὰρ πυχνοῦν- 

ται τότε τὰ σώματα ἡμῶν, μὴ πυχνούμενα δὲ δῆλον ὡς οὐδὲ ἐξέρ τῷ 
¢ ~ ’ὔ ar Ἁ 20 τι Ὡς 5 - ~ 

ai σφαῖραι, τούτων δὲ μὴ ἐξερχομένων οὐ χρεία τῆς εἰσπνοῆς. νῦν δὲ 
~ , > -- a Lee ~ > ---ς 5 ΕΝ - ΤῊΣ > 

μᾶλλον δεόμεϑα ἐν ταῖς ἀλέαις τῆς ἀναπνοῆς, Ev ὃε τῷ ψύχει Ἥττον. 

γίνεται δὲ καὶ πᾶν τοὐναντίον ὧν Δημόκριτός φησιν. αὐτὸς μὲν γάρ φησιν 

15 ὅτι διὰ τὴν τῶν σφαιρῶν 2) ταῦ ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ “διὰ ϑερμοῦ ὅ 

ἔνδειαν", γίνεται ἣ εἰσπνοή" ὁρῶμεν δὲ μᾶλλον γινομένην διὰ πλῆϑος ϑερ- 
Pw 3 ) 5 gs A , σ pod, GAN οὐ διὰ στέρησιν" OT 

ἐχπνέοντες, τότε δεόμεϑα τῆς εἰσπνοῆς. ἀλλὰ χαὶ ἀλεάζοντες, τουτέστι 

διὰ τὴν πολλὴν 

αν τ πολὺ ἀϑροισϑῇ τὸ ϑερμὸν μὴ 

ϑερμαινόμενοι, πολλάχις ἀναπνέομεν τῷ δεῖσϑαι ἐμψύξεως 

90 ϑερμότητα. ὅταν γὰρ τὸ τῆς παροιμίας, φησί, πῦρ ἐπὶ πῦρ 

δὲ ἴσον ἐστὶ τῷ “ὅταν ϑερμότης ἐπ 

τότε δεόμεϑα τῆς εἰσπνοῆς. το 

25 Ἵ λέγει περὶ ἀναπνοῆς ἐν τῷ Τιμαίῳ Πλάτων καὶ πῶς λέγει γίνε- 16 

σϑαι τὴν ἀναπνοήν, σαφῆ ἔσται, εἰ πρότερον τὴν ὅλην αὐτοῦ ῥῆσιν παρα- 
, Vv > « ΄ ἘΞ = , a 

γράψομεν. ἔχουσαν ὧδε" “ πάλιν δὲ τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἴδωμεν πάϑος, αἷς χρώ- 

μενον αἰτίαις τοιοῦτον γέγονεν, οἷόνπερ τὰ νῦν ἐστιν. ὧδ᾽ οὖν, ἐπειδὴ ‘ 

χενὸν οὐδέν ἐστιν, εἰς ὃ τῶν φερομένων δύναιτ᾽ ἂν εἰσελθεῖν τι, τὸ δὲ 

80 πνεῦμα φέρεται παρ᾽ ἡμῶν ἔξω, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη παντὶ δῆλον, ὡς οὐχ 30 

εἰς χενόν, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ τῆς ἕδρας ὠϑεῖ" τὸ δ᾽ ὠϑούμενον ἐξελαύνει 

1. 2 ἀέρος---αὐτοῦ a: ἀέρος ἀνάγκη (τῶ add. C) SC: ἀέρος δὲ ἀνάγκη RP 2. ὃ οὖσαι 

μετὰ τοῦ ἀέρος C 3 ἐχτὸς R, prius P οὖσαι SCR 5 ἔν te yap Arist. 

MSZ καὶ ante ϑερμ. Arist. MZ 8. 9 ἐν τῷ ψύχει RP 9 ἐχπυρ. at 

σφαιριχαὶ ἄτομαι CRP 10 τῆς om. ( 11 πυχνουμένων C 12 ἀναπνοῆς RP 

13 ἐν ταῖς ἀλέαις δεόμεϑα CRP 14 τοὐναντίον ἅπαν ἃ 6 Δημόχριτος ἃ 

15 σφαιρικῶν RP 16 γίνεσθαι thy εἰσπνοὴν ὁρωμένην C 18 ἀναπνέοντες a 

20 ἐπὶ πυρὶ RP 21 ϑερμότητι ἡμῖν a ἡμῖν om. © 25 post prius λέγει 

add. ὁ [Πλάτων © ἐν τῷ Τιμαίῳ] p. 79 A Πλάτων om. C 25. 26 ess 

λέγει RP 26 prius τὴν om. © αὐτὴν thy ῥῆσιν C 27 ὧδε] οὕτως Ο 
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\ / SNS, \ \ 7 ‘ 3 , ~ ΄ 
τὸ πλησίον ἀεί, “al χατὰ ταύτην τὴν ἀνάγχην πᾶν περιελαυνόμενον εἰς 166r 

τὴν ἕδραν, ὅϑεν ἐξῆλθε τὸ πνεῦμα, εἰσιὸν ἐχεῖσ ὶ ἀναπληροῦν αὐτή iv ἕδραν, ξῇ τὸ πνεῦμα, ἴσε χαὶ ἀναπληροῦν αὐτήν, 

ξυνέπεται τῷ πνεύματι, χαὶ τοῦτο ἅμα πᾶν οἷον τροχοῦ περιαγομένου γίνε- 
Ὁ \ \ : ~ ~ ~ 

ται διὰ TO χενὸν μηδὲν εἶναι. διὸ δὴ τὸ τῶν στηϑῶν χαὶ τοῦ πνεύμονος 

5 ἔξω μεϑιὲν τὸ πνεῦμα πάλιν ὑπὸ τοῦ περὶ τὸ σῶμα ἀέρος, εἴσω διὰ μανῶν 
~ ~ a fd ,ὔ ~ ‘ 

τῶν σαρχῶν δυομένου χαὶ περιελαυνομένου, γίνεται πλῆρες. αὖϑις δὲ ἀπὸ- τῷ or 

r e oh) ‘ a \ ~ ‘ 

τρεπόμενος ὁ ἀὴρ χαὶ διὰ τοῦ στόματος ἐξιὼν εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιω- 
22 - ΄ x ~ > 

Det χατὰ τὴν TOD στόματος χαὶ τῶν μυχτήρων δίοδον. 
Sees, 

τὴν δ᾽ αἰτίαν τῆς 

ἀρχῆς αὐτῶν ϑετέον τήνδε’ πᾶν ζῷον ἑαυτοῦ τὰ ἐντὸς περὶ τὸ αἷμα χαὶ 

10 τὰς φλέβας ϑερμότητα ἔχει, οἷον ἐν ἑαυτῷ πηγήν τινα ἐνοῦσαν πυρός. 

ὃ δὴ xat προσειχάζομεν τῷ τοῦ χύρτου πλέγματι, χατὰ μέσον διατετα- 

μένον ἐκ πυρὸς TET ἔχϑαι τὸ πᾶν, τὰ δ᾽ ἄλλα, ὅσα ἔξωϑεν, ἀέρος. τὸ 

ϑερμὸν δὴ χατὰ φύσιν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἔξω πρὸς τὸ συγγενὲς δμολογη- 80 

τέον ἰέναι. δυοῖν δὲ ταῖν διεξόδοιν οὔσαιν, τῆς μὲν χατὰ τὸ σῶμα ἔξω, 

15 τῆς δ᾽ αὖ χατὰ τὸ στόμα χαὶ τὰς ῥῖνας, ὅταν μὲν ἐπὶ ϑάτερα ὁρμήσῃ; 
oa περιωϑεῖ" τὸ δὲ περιωσϑὲν εἰς τὸ πῦρ ἐμπῖπτον ϑερμαίνεται, τὸ 

ἐξιὸν ψύχεται. wu 

Date 
εταβαλλούσης δὲ τῆς ϑερμότητος χαὶ τῶν χατὰ τὴν 

ἑτέραν ἔξοδον ϑερμοτέρων γινομένων πάλιν ἐχείνῃ ῥέπον αὖ τὸ ϑερμότερον 

μᾶλλον. πρὸς τὴν αὐτοῦ φύσιν φερόμενον, περιωϑεῖ τὸ κατὰ ϑάτερα. τὸ 3 

900 δὲ τὰ αὐτὰ πάσχον χαὶ τὰ αὐτὰ ἀνταποδιδὸν ἀεὶ χύχλον οὕτω σαλευόμενον 

ἔνϑα χαὶ ἔνϑα ἀπειργασμένον ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τὴν ἀναπνοὴν χαὶ ἐχπνοὴν 

Ἰΐνεσϑαι παρέχεται. ἐν δὴ τούτοις δῆλός ἐστι [Πλάτων τὴν ἀναπνοὴν 

λέγων γίνεσϑαι μὴ ἀπὸ μόνου τοῦ στόματος χαὶ τῶν ῥινῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 

παντὸς ἄλλου σώματος, μανῶν οὐσῶν, ὥς φησι, τῶν σαρχῶν. λαβὼν γὰρ 

τῷ οι 

“5 Ω“- σ ἊΝ v = , 355 A ΄ ΄ Ἁ 5» ξ- ΄σ , 4 

ἀληϑῶς, ὅτι οὐχ ἔστι χενόν, ἀλλὰ πάντα πλήρη. TA ἐφεξῆς οὕτω συνάγει 

ὅταν μὲν γάρ, φησί, διὰ τῆς ἐχπνοῆς ἐχ τοῦ στόματος ἐξέλϑῃ ὁ ἀήρ, ὠϑεῖ 40 
Ἢ 5 SW 4 5 ΄ 5 ΄ OC ΄" ar ΄ 5 ‘ \ 

τὸν ἐχτὸς ἀέρα (οὐ γάρ ἐστι xevov), ἵνα εἰσέλϑῃ. οὗτος δὲ ὁ ἐχτὸς ὠσϑεὶς 
ΠΑ ἢ ἀπ ἄν Preece, es Oka. Gan Gyles ἐπὶ πηπηε 
ὑπὸ τοῦ ἐξελθόντος ἀντιμεϑίσταται τῇ Bla τοῦ ὠϑοῦντος χαὶ προσπίπτων 

- \ ΄ ~ ~ 3, ΄ ‘\ ~ 

ταῖς σαρξὶν ἡμῶν μαναῖς οὔσαις εἰσέρχεται, χαὶ γίνεται ἢ εἰσπνοὴ διὰ τῶν 

80 σαρχῶν. εἰσελϑὼν δὲ χαὶ παρελϑὼν τὸ ἐν ταῖς σαρξὶ ϑερμόν. ὥσπερ ποτα- 

uss τις χατὰ τὸν μῦϑον δι’ ἅλμης ῥέων, χαὶ φυλάττων τὴν οἰχείαν ψυχρό- 

τητα, ὡς χαὶ ὃ ποταμὸς ὁ ἐν τῷ μύϑῳ τὴν γλυχύτητα διὰ τῆς ϑαλάττης 45 
> ΄ Ly ~ ~ 5 ΄ \ 4 \ 

διερχόμενος, εἰσελθὼν οὖν διὰ τῶν σαρχῶν ἀπέρχεται εἰς τὸν τόπον διὰ 

1.2 ὅϑεν ante εἰς ἃ 3 συνέπεται SR: συνάπτεται Ρ ἅμα om. ἃ τροχῶ ὁ 

περιαγόμενον RP 4 δὴ] δεῖ C πλεύμονος Plato, sed cf. Rawack, De FPlatonis Timaeo 

Quaest. p. 75 7 σώματος e Platone conicio ἔξω ἰὼν Plato 8 thy ante τῶν 

add. Plato 9 ἑαυτοῦ παντὸς RP (nonnulli Platonis codd.) σῶμα a 10 ϑερμό- 

tata Plato οὖσαν C 11. 12 διατεταγμένον C 12 τὸ (ante πᾶν) om. CRP (Plato) 

13 τὴν φύσιν SC αὐτοῦ CORP 14 ἐξόδοιν a 15 δ᾽ αὖ] δὲ a 10 περιωϑεῖ 

ϑάτερα © περιωϑὲν 50 εἰ ἃ ἐχπίπτον ἃ 18 ἐχείνης S αὐτὸ Sa 19 prius 

τὸ SRP: ta Ca 20 χύχλω a 21 ax’ SC 22 δὴ] δὲ SP 24 παντὸς] τοῦ παντὸς 

RP: παντὸς τοῦ C ὡς αὐτός φησι C 25 ἀληϑὲς ὡς P, e corr. R: ὡς ἀληϑές conicio 

ἀλλ᾽ ἅπαντα a 26 ἐξέλϑοι SCR, 6 corr. P 27 ἐκτὸς om. P εἰσέλϑοι C 28 ἀπὸ RP 

29 post γίνεται add. οὕτως C ἐχπνοὴ Sa 30 εἰσελϑὸν δὲ καὶ παρελϑὸν 5 81 οἰχείαν] 

ἄκραν ἃ 31. 32 cf. Sudhaus, Aetna p. 69; Holland, Comment. Ribbeckianae p. 389 ss. 
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τὸ μὴ εἶναι xevov τοῦ ἐξελθόντος ἀπὸ τοῦ στόματος ἀέρος χαὶ ἀναπληροῖ 166 

τὸν τόπον. ἔστω γὰρ λόγου χάριν ὁ τόπος τοῦ ἐξελϑόντος ἀπὸ τοῦ στό- 
ματος χαὶ τῶν μυχτήρων ἐν τῇ ἐχπνοῇ ἀέρος ἅπασα ἢ τραχεῖα ἀρτηρία᾽ 

οὗτος οὖν ὁ ἐν τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ ἐξελθὼν διὰ τοῦ στόματος ὥϑησε τὸν 

5 ἀέρα, ὅστις ὠσϑεὶς ἀντιμετέστη τῇ βίᾳ τοῦ ὠϑήσαντος ual προσέπεσε, 
λόγου πάλιν χάριν, ταῖς ἐν τῷ νώτῳ μου σαρξί: δι᾿ ὧν σαρχῶν μανῶν οὐσῶν 

εἰσῆλϑε χαὶ ἀπῇει πρὸς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν, ἵνα πληρώσῃ αὐτήν" οὐ yap 

ott χενόν. ἐν αὐτῇ ὃὲ γενόμενος χαὶ ϑερμανϑεὶς ἀπέρχεται πρὸς τὸ ϑερμὸν 

τὸ ὃν ἐν ταῖς τοῦ νώτου σαρξί (τὸ γὰρ ὅμοιον, φασί, χαὶ συγγενὲς πρὸς ὅμοιον 

10 χαὶ συγγενὲς φέρεται)" ἀπελθὼν οὖν χαὶ ξυγγενόμενος τῷ ἐν τω νώτῳ μοὺ 

ϑερμῷ ὠϑεῖ αὐτό: ὡς γὰρ τὸ εἰσιὸν διὰ τοῦ σωλῆνος ὕδωρ ὠϑεῖ τὸ προὐπάρχον 
καὶ εἰσέρχεται χαὶ τοῦτο πάλιν ὠϑεῖ τὸ ἐπόμενον, οὕτω χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς 

τραχείας ἀρτηρίας ἐλϑὸν ϑερμὸν ὡς συγγενὲς | πρὸς συγγενὲς τὸ ϑερμὸν 166 

τὸ ὃν ἐν ταῖς τοῦ νώτου σαρξὶν ὠϑεῖ χαὶ ἐξαχοντίζει ἐχτός, χαὶ γίνεται ἢ 
> 
») 

50 

15 ἐχπνοὴ διὰ τῶν τοῦ νώτου σαρχῶν, δι’ ὧν ἐγεγόνει xal ἢ εἰσπνοή. οὐ 
μόνον δὲ τὸ τῶν σαρχῶν ϑερμὸν ἐξέρχεται χατὰ [ἰλάτωνα, ἀλλὰ χαὶ τὸ 

ὠϑῆσαν αὐτό. συνεχὲς γὰρ χαὶ ἕν γεγονὸς τό τε ὠϑῆσαν χαὶ τὸ ὠσϑέν, 

ἀνάγκη συνεξέρχεσϑαι τῷ ὠσϑέντι. ὥστε χατὰ Π]Ιλάτωνα ὅταν γένηται ἢ 

ἐχπνοὴ διὰ τοῦ στόματος. γίνεται ἢ εἰσπνοὴ διὰ τῶν τοῦ νώτου σαρχῶν" 5 

20 ὁμοίως GE χαὶ ἢ ἐχπνοή. πάλιν δὲ τῆς ἐχπνοῆς γινομένης διὰ τῶν σαρ- 

χῶν περιωϑεῖται ὁ ἐχτὸς ἀήρ χαὶ εἰσέρχεται διὰ τοῦ στόματος ἣ τῶν 

ῥινῶν, χαὶ γίνεται ἣ εἰσπνοή ὅστις ὃ διὰ τοῦ στόματος ἣ τῶν ῥινῶν εἰσελ- 

ϑὼν ἐν τῇ εἰσπνοῇ ἀπέρχεται πρὸς νῶτον. ἵνα πληρώσῃ αὐτό, χαχεῖσε 

ἀπελϑὼν χαὶ ϑερμανϑεὶς ἄπεισιν ὡς πρὸς συγγενὲς τὸ ἐν τῇ τραχείᾳ ἀρτη- 

pia ϑερμόν: οὐ γὰρ πᾶν ἐξῆλθεν οὐδὲ πᾶν ἀπῆλϑε μετὰ τοῦ ἐξελϑόντος, 

ahh’ ὅσον ἐϑερμαάνϑη. ϑερμαίνεται ὃὲ χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν οὐ πᾶν ὁμοῦ, 10 

ἀλλὰ πέρος mal πάλιν μέρος χαὶ οὕτως. ὡς yap οὐ πᾶν τοδὶ τὸ ὕδωρ 

dua γίνεται ἀήρ, ἀλλὰ χατὰ βραχύ, οὕτω χαὶ 6 εἰσελϑὼν ἀὴρ οὐ πᾶς 
dua ϑερμαίνεται, ἀλλὰ μέρος" ὅπερ ϑερμανϑεν εὐϑὺς τσ: πρὸς τὸ 

80 συγγενὲς χαὶ εὐθὺς ὥϑησε, χαὶ εὐθὺς ἐξῆλϑε τὸ ὠσϑέν, χαὶ συνεξῆλϑε τὸ 
ὠϑῆσαν. πολὺ yap ἐστιν, ὥς ees TO τ πε τὰς εἰ δὲ πολύ, δηλονότι 
μιχρᾶς ῥοπῆς τυχὸν ea τὸ G& εἰσελϑὸν διὰ τοῦ στόματος ἀπέρχεται 15 
πρὸς τὸ νῶτον, χαὶ τὸ περ αν ἐν αὐτοῦ ἀπέρχεται ὡς πρὸς συγγενὲς τὸ 

ἐν aa ee ὃν ἀρτηρία, πολὺ ἤδη γεγονὸς διὰ τὸ ual χρόνον ἤδη Dep- 

τῷ σι 

~ 

4. 5 tov ἐχτὸς ἀέρα RP 5 ὠϑοῦντος a 6 πάλιν Adyou S ante ταῖς 

add. ἐν C 9 φησι RP, cf. Hom. Od. p 218 (Plato, Symp. p. 195 B) ξυγγενὲς SC, 

item 10 9. 10 πρὸς --- συγγενὲς om. P 9 τὸ ὅμοιον CR 10 ἀπελϑὸν οὖν καὶ 
συγγενόμενον Sa μου om. RP 11 προσυπάρχον R 12 ἐξέρχεται RP 

ἡγούμενον C alt. τὸ om. S 13 ἐλθὼν C ϑερμὸν ἐλϑὸν RP ξυγγενὲς C 

post πρὸς add. to RP ξυγγενὲς C 13. 14 τὸ ὃν ϑερμὸν ἐν C 17 αὐτόν Sa 

19 εἰσπνοὴ S post γίνεται add. καὶ C ἐχπνοὴ S? 22 ὁ om. © 

23 ἐν τῇ eloxvoy εἰσελθὼν SRP τὸ (tov C) νῶτον CRP αὐτόν C 24 xat] 6 P 

28 prius ἀήρ] τῇ τοῦ ἀέρος μεταβολῇ C 29 ϑερμαίνει a ἀλλὰ κατὰ μέρος C 

30 συνεξῆλϑε] ἐξῆλϑε C 31 γάρ φησιν ἐστὶ τὸ C 32 δὲ] δὴ CRP 33 τὸν 

γῶτον CRP, e corr. S πρὸς τὸ συγγενὲς C d+ τῇ om. S 
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uatvesdat ἱχανόν. πρὸς ὃ ἀπελϑὸν ὠϑεῖ χαὶ ἐχβάλλει ἔξω συνεξελϑὸν 166% 

χαὶ αὐτό, χαὶ οὕτω πάλιν διὰ τοῦ στόματος χαὶ τῶν ῥινῶν, δι᾿ ὧν 7 
5 ΄ , \ c > , ? > , κων ΝΈΩΝ ΄ »» ΄ 

εἰσπνοή, γίνεται χαὶ ἣ ἐχπνοή. δι οὗ πάλιν τοῦ διὰ στόματος ἐξελϑόντος 
9 ~ ε . \ > ὯΝ ~ ~ = tee ΄ \ ~ 
ὠϑεῖται 6 ἐχτὸς xat εἰσέρχεται διὰ τῶν σαρχῶν. Gottc πάλιν διὰ τῶν 

ἰσέρχεται διὰ τοῦ στόματος ὁ ὑπ᾽’ αὐτοῦ ὠσῦείς. 5 αὐτῶν σαρχῶν ἐξελθών, ε 0 
τῷ 

΄ 

τοῦτο δὲ χύχλος ἐστίν. ἢ δὲ ἐν τῷ Τιμαίῳ γεγραμμένη περίωσις 
¢ 
ὑπὸ tod ἐξελ- 

ϑόντος), αὕτη οὖν, φησίν, ἢ περίωσις οὐδὲν διώριχε περὶ τῶν ἄλλων 
(περίωσιν λέγει τὴν ὥϑησιν, καϑ’ ἣν ὠϑεῖται ὁ ἐχτὸς ἀὴρ 

; ~ , : - 
ζῴων, οἷον τῶν τε ἐντόμων χαὶ τῶν ἐνύδρων, ὁμοίως χαὶ τῶν πτηνῶν" 

10 οὐ γάρ ἐσ εὶ ιν ἢ τῶν πτηνῶν σὰρξ μανή, πλήρης οὖσα πτερῶν, ἵν᾿ εἰσέρ- 

ἐν χηται ὃ ἀήρ. οὐδὲν οὖν περὶ τῶν ἄλλων διώριχε, τίνα gona χατα- 
Φ τ ψύχεται τὸ ἔμφυτον ϑερμόν (τούτου yep ἐστι δηλωτιχὸν τὸ τίνα τρόπον % 

αὐτοῖς 7 τοῦ ϑερμοῦ γίνεται σωτηρία), πότερον οὖν, φησί, τὸν αὐτὸν 

τρόπον χαὶ τὰ ἄλλα χαταψύχεται, οἷον τῇ περιώσει, ὃν χαὶ τὰ πεζά, ἡ 

15 ἄλλως. εἰ μὲν οὖν μόνα τὰ πεζὰ ἐνόμιζεν ἀναπνεῖν, ἔδει τὴν αἰτίαν εἰπεῖν 
Ghee , 

τοῦ διὰ τί μόνα. εἰ δὲ καὶ τὰ ἄλλα χαὶ τρόπον ἄλλον, ἀλλ᾽ οὐ τῇ περιώσει, 

ἔδει χαὶ περὶ τούτων διορίσασῦϑαι. 

Vv ~ ~ a ~ , 

p. 472013 ᾿Εξιόντος γὰρ ἔξω τοῦ ϑερμοῦ διὰ tod στόματος τὸν 

περιέχοντα ὠϑούμενον ἀέρα. 
σ 

20 Εἴπομεν προσεχῶς λέγειν τὸν [Πλάτωνα ὅτι, ὅταν ἐξέλϑῃ τὸ ϑερμὸν 40 

διὰ τοῦ στόματος, ὠϑεῖ τὸν ἐχτὸς ἀέρα (οὐ ie: ἐστι χενόν). 

ἵν᾽ εἰσέλθῃ. ὁὃ δὲ ὠσϑεὶς ἢν διὰ τῶν σαρχῶν χαὶ περιελϑὼν τὸ 

τὸν τόπον τοῦ ἐξελϑόντος ant τοῦ στό- ( wv wy ἐν αὐταῖς ϑερυὸν ἀπέρχεται 
- Ο C 

ματος Yepuod, ἵνα πληρώσῃ αὐτόν. ἐν w (Pye es, τὸ γινόμενον αὐτοῦ 
\ 3 ~ > ~ 

25 Page ἀπέρχεται πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτῷ ϑερμόν᾽ ἔστι ὃὲ συγγενὲς αὐτῷ 
\ oft δ) > 5 ='5 (ἢ id ΄ Χ 5» ~ 

τὸ ἐν ταῖς uavatc σαρξί, dt ὧν εἰσῆλῦεν, ὑπαρχον. ᾧ προσπεσὸν ὠϑεῖ 

χαὶ ἐξαγει, a ccayousyoy χαὶ αὐτό. χαὶ γίνεται ἢ ἐχπνοὴ διὰ τῶν αὐτῶν 43 

σαρχῶν, δι’ ὧν χαὶ ἢ εἰσπνοή" τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ϑερμαν- 
(2 ar , bw od U4 A) \ 5 \ 4 ~ ar ΄ \ 

ϑέντα δὲ πάλιν ἐξιέναι χατὰ τὸν αὐτὸν τόπον. τοῦτο GE πάλιν τὸ 
yc) ~ ~ ΡΥ" Qi " - \ > t σ΄ 5 \ 41 > ΑἹ ~ 

30 διὰ τῶν σαρχῶν ἐξελϑὸν ὠϑεῖ tov ἐχτός, ὅστις Motels εἰσέρχεται διὰ τοῦ 

στόματος χαὶ ἀπέρχεται πρὸς τὰς σάρχας, ἀφ’ ὧν ἐξῆλθε τὸ τοιοῦτον 
35 Q~ ὌΝ x ΩΝ " ~ > ΄ \ \ 

ὠϑῆσαν. ἐχεῖσε δὲ γενόμενον τὸ ϑερμανθϑὲν αὐτοῦ ἀπέρχεται πρὸς τὸ 
> ξ΄ c , ~ " » 

συγγενές: ἦν δὲ συγγενές, ὡς ἣ ὑπόϑεσις, τὸ ἐν τῇ τραχείᾳ ὃν ἀρτηρίᾳ 
yer r Qk \ 5 La, \ ΄, ΄ ΄ » at 7 

ὅπερ ὠϑῆσαν ἐξέρχεται συνεξελϑὸν χαὶ αὐτό, χαὶ γίνεται πάλιν ἢ ἐχπνοὴ 50 
9) 

35 διὰ τοῦ στόματος, δι’ οὗ καὶ ἢ εἰσπνοή. Deis δὲ τὴν τοῦ [Πλάτωνος δόξαν, 

3 εἰσπνοή scripsi: ἐχπνοή libri, cf. v. 34. 35 ἐχπνοή scripsi: εἰσπνοή libri 

οὗ] ὧν a διὰ τοῦ στόματος Ὁ 4 ὅστις] οὗπερ C ὃ ἐξελθόντα C 

9 te] ye RP: om. C 16 ἀλλ᾽ οὐ] οἷον C 20 ἐξέλθοι Ὁ 21 ἀνα- 

mvo7, CRP 22 περιελϑὼν RP: περιελϑὸν SCa: an xapehdwv? v. p. 118,30 

23 els a: πρὸς ceteri 26 ὑπάρχει C 27 συνεξ. ἐξάγει C zat (ante 

αὐτὸ) om. C ἐχπνοὴ] εἰσπνοὴ R, e corr. P 28 εἰσπνοή] ἐχπνοή SR, e corr. P 

29 ἐξιέναι (prius ἐξιέντα) διὰ (6 χατὰ) τῶν αὐτῶν τόπων S τόπον CR(S): τρόπον Pa 

30 ἐξελϑὼν a 31 ἐξήῆλϑε τοσοῦτον C τοῦτον ἢ 92 ἐχεῖ ἃ 34 ἡ om. ὁ 
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λέγει ὅτι συμβαίνει τοῖς οὕτως οἰομένοις πρότερον γίνεσϑαι τὴν 

εἰσπνοὴν τῆς ἐχπνοῆς" τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿ πρότερον τὸ αἴτιον 
ἡίνεσϑαι τῆς εἰσπνοῇς τοῦ τῆς ἐχπνοῆς᾽. ἐπειδὴ γὰρ ὁ εἰσελθὼν ἐν τῇ 

ἀναπνοῇ ἀὴρ χαὶ ϑερμανϑεὶς ὠϑεῖ τὸ προὐπάρχον ϑερμὸν χαὶ yiveta ἢ 
5 ἐχπνοή, δῆλον ὡς, εἰ μὴ εἰσῆλθεν, οὐχ ἂν ἐγένετο ἢ ἐχπνοή, σημεῖον δέ" 

τελευτῶντες γὰρ | χαὶ ἀποϑνήσχοντες ἐχπνέουσι διὰ τὸν ὕστερον εἰσελ- 1678 

ϑόντα ἀέρα χαὶ ὠϑήσαντα τὸ προὐπάρχον ϑερμόν, χαὶ οὐχέτι ἄλλο ἐχπνέουσι. 
διὰ τί; ὅτι οὐ γέγονεν εἰσπνοή, ἵνα εἰσέλϑῃ ἕτερον χαὶ ὠϑήσῃ τὸ προὺ- 

πάρξαν. ὥστε προηγεῖται xat αὐτοὺς ἣ εἰσπνοή. γίνεται δὲ τοὐναντίον" 

10 πρότερον γὰρ γίνεται 7 ὑπερβολὴ τοῦ ϑερμοῦ, δι᾿ ὃ γίνεται ἥ εἰσπνοή. 
: χαὶ ἐπεὶ διὰ τὴν χατάψυξιν τοῦ ἐν ἡμῖν ϑερμοῦ, ἥτις χατάψυξις αἰτία ἐστὶ 5 
ν ὦ 

τῆς ἐχπνοῦς, γίνεται ἢ εἰσπνοή, διὰ τὴν ἐχπνοὴν γίνεται ἢ εἰσπνοή προ- 

τέρα ἄρα ἣ ἐχπνοὴ ὡς αἰτία τῆς εἰσπνοῆς ὡς αἰτιατοῦ, ὅτι δ᾽ ἣ χατά- 
ἢ ΄ 2 \ ~ > aie ΤΕ ΤΣ - \ ~ ΄, - ΄ > 
vets αἰτία ἐστὶ τῆς ἐχπνοῆς, αὐτὸς ἐρεῖ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου. εἰσελ- 

15 ϑὼν γὰρ ὁ ἐχτὸς ἀὴρ ψυχρὸς ὧν χαὶ προσπεσὼν τῷ ἐν τῷ πνεύμωνι 
ϑερμῷ τῷ αἴροντι τὸν πνεύμονα συστέλλεται" οὗ συστελλομένου συστέλλεται 
χαὶ ὃ πνεύμων" οὗ συστελλομένου ἐξέρχεται 6 εἰσελϑών" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἣ 
2 , \ 9 Crr a~ ἐχπνοή. τὰ δ᾽ ἑξῆς δῆλα. 

p. 472031 Τὴν δ᾽ εἰς τὸν ϑώραχα τοῦ 

20 ϑερμανϑέντος 

΄ > =~ 3/F ru Cg N EM Y, reap) = Seree(e) 00) SX 2) Ν ΄ 

Λείπει ἐν τῇ λέξει τὸ διὰ oapxmy, ἵν Ἢ τὴν δὲ εἰς τὸν ϑώραχα 
~ 4 ὌΝ - ~ > Vv >. 5 ΄ » 

τοῦ πνεύματος διὰ τῶν σαρχῶν εἴσοδον᾽. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον ἄτοπον, 

τὴν μὲν διὰ τοῦ στόματος χαὶ τῶν ῥινῶν τοῦ πνεύματος εἴσοδον χαὶ ἔξοδον 
if 

25 peda τῆς διὰ τοῦ στόματος χαὶ τῶν ῥινῶν τοῦ πνεύματος εἰσόδου, οὕτως 
va , { \ ~ e Ἢ ~ ~ , 3 , ~ ) δνν += ¢ ΄ 

ἔδει αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τῆς διὰ τῶν σαρχῶν, εἰ ἐγίνετο. νῦν 6 οὐδὲν αἰσϑανό- 15 
, 

μεϑα, ὡς δηλονότι μὴ διὰ τῶν σαρχῶν γινομένης τινὸς εἰσόδου. 

aH a. ‘ ~ ~ \ > \ v 2 > p. 472083 Ατοπον δὲ χαὶ τοῦ ϑερμοῦ τὴν ἀναπνοὴν εἴσοδον εἶναι. 
φαίνεται γὰρ τοὐναντίον. 

80 Τοῦτο οὐ πρὸς τὴν [ἰλάτωνος εἴρηται δόξαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ᾿Αναξαγό- 

1. 2 τὴν--ἐχπνοῆς prave cum LS (ceteri τὴν ἐχπνοὴν τῆς εἰσπνοῦῆς) legit 2.3 ylvecdar 

τὸ αἴτιον CORP 3 ἐπεὶ RP 5 δέ] yap P post δέ add. καὶ yap C 

8 post τί add. δὲ C ὅτι] διότι RP εἰσέλϑοι SR oe) 5 
8. 9 προὐπάρχον RP 9 αὐτὸν Sa ἔστι δὲ τοὐναντίον legit cum Arist. MZ 

(om. LPS) 11 post ἐπεὶ add. δὴ Ὁ 12 γίνεται --- ἐκπνοῆς (14) om. RP 

διὰ---εἰσπνοή SC: om. a 13 ὡς αἰτιατοῦ om. © 14 ante αὐτὸς add. ὡς P 

ef. p. 480230 16 συστέλλει αὐτό. οὗ C ὃ συστελλόμενον RP 17 0d] τοῦ δέ 

γε πνεύμονος C 19 τὴν ὃ τῶ δὲ C τοῦ ἃ (Arist.) cf. ν. 22: διὰ τοῦ ceteri 

πνεύματος RP (Arist.): πνεύμονος SCa 21 τὸ] τῇ S δὲ om. Sa 23 post μὲν 

add. οὖν 8 διὰ ῥίνῶν καὶ τοῦ στόματος RP 25 τῶν ῥινῶν χαὶ τοῦ στόματος Ὁ 

27 γινομένης διὰ τῶν σαρχῶν CRP 28 τὸ ante tod add. a 30 y. supra p. 113,1 ss, 
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pov. λέγων τὰρ ὃ ̓ Αναξαγόρας, ὅ ὅτι, ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγχίων, 167 

τῇ ἐξαχοντίσει ἐξαεροῦται τὸ ὕδωρ χαὶ γίνεται εἰσπνοή, τὸ δὲ ἐξαερούμενον 51 

ϑερμανϑὲν ἐξαεροῦται; τοῦτο λέγει, ὅτι poubaiye? τὴν ἀναπνοὴν ce 

εἰσόδῳ ϑερμοῦ, JOSE δὲ τοὐναντίον" τὸ γὰρ εἰσπνεόμενον yey ἐστιν. 

5 ὅταν δὲ ϑερμὸν ἢ τὸ εἰσπνεόμενον, ὥσπερ ἐν τοῖς βαλανείοις χαὶ χυνὸς 

ἐπιτολῇ, ἀσϑμαίνοντες ἀναπνέουσι. τί δέ ἐστι τὸ ἀσϑμαίνειν, αὐτὸς 

ἐσαφήνισεν εἰπών, ὅτι τὸ πολλάχις καὶ πυχνῶς σπᾶν τὸ πνεῦμα. 

p. 47323 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ χάριν τροφῆς. 2% 

Ἵνα τρέφηται τὸ ἔμφυτον ϑερμόν, γίνεται ἢ εἰσπνοή, ὥς τινες ἔφασαν" 30 

10 ἔδει γὰρ τοῦτο γίνεσϑαι χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν ur, ἀναπνεόντων. 

ἔχει γὰρ χαὶ ταῦτα ἔμφυτον ϑερμόν: ὥστε ἔδει χαὶ ταῦτα ἀναπνεῖν, ἵνα 

τρέφηται τὸ ἐν αὐτοῖς ἔμφυτον ϑερμόν. χαὶ ἣ ἔδει ἀναπνεῖν 7 τὸ ἀνά- 

ὑπ πάσχειν τῇ ἀναπνοῇ, τουτέστιν ἢ διὰ τοῦ yang eD τῇ ἀναπνοῇ 

OF ἰσέρχεσϑαι πρὸς τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν τὸν ἀέρα. οὐχ εἰσέ ere δέ, ἀλλ 

15 ἐχτός, ὡς ἐρεῖ προϊών, ἁπτόμενος τοῦ περιέχοντος τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν 86 

ὑμένος ἐμψύχει αὐτό. 

My p. 478210 "Ewetta χαὶ τὸ γίνεσϑαι τὸ ϑερμὸν ex τοῦ πνεύματος 

τίνα χρὴ τρόπον λέγειν, πλασματῶδες. 

21. ἊΝ A ΄ dF > ΄ , ΄ \ \ > σ 

Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον ἐξ οὗ τρέφεται γίνεται (ἢ γὰρ σὰρξ ἐξ αἵματος, 

20 ἀφ᾽ οὗ τρέφεται, χαὶ τὸ πῦρ ὁμοίως ἐξ ἐλαίου ἢ ὅλως ἐχ τοῦ χκαυστοῦ), 
> 

εἰ οὖν χαὶ τὸ ἐν ἡμῖν ϑερμὰν τρέφεται ex τοῦ εἰσιόντος ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς Ye 

ἀέρος, δῆλον ὅτι ἐξ αὐτοῦ γίνεται. od γίνεται Og, GAN ἀπὸ τῆς ἀτμίδος 

τῆς γινομένης ἐκ τῆς τροφῆς, ὡς πολλάχις εἴρηται χαὶ πάλιν ῥηϑήσεται 
Η͂ “-ὠ , ~ , ΄ σ ΄ \ ) ΄ Ὁ ΤΕ © ΄ ᾿Ξ 

πρὸς τῷ τέλει τοῦ παρόντος βιβλίου, ὅτε λέγει τὴν οἰχείαν χαὶ ἀληϑεστάτην 50 

τῷ σι περὶ ἀναπνοῆς δόξαν. ἄλλως τε, φησίν, εἰ τῷ εἰσιόντι πνεύματι τρέφεται 

τὸ ἐν ἡμῖν ϑερμόν, συμβαίνει δι᾿ οὗ μορίου εἰσέρχεται ἢ τροφή, δι᾿ αὐτοῦ 

τούτου γίνεσϑαι χαὶ τὴν τοῦ περιττώματος τῆς τροφῆς ἔξοδον. ἐπεὶ γὰρ 

unt’ ἐχείνους εἰσιόντος τοῦ ἀέρος τρέφεται τὸ ϑερμόν, τὸ δὲ περιττεῦσαν 

ἐξέρχεται καὶ γίνεται ἢ ἐχπνοή, εἰσέρχεται δὲ χαὶ τ διὰ τοῦ στό- 

30 ματος ἢ τῶν μυχτήρων, or dy ἄρα ἢ τῆς τροφῆς εἴσοδος γίνεται. διὰ 

τῶν αὐτῶν τούτων χαὶ 7 τοῦ περιττώματος ἔξοδος γίνεται. δρῶμεν δὲ 

1 λέγει γὰρ οὗτος ὅτι C 2 εἰσπνοή a: ἡ εἰσπνοή RP: εἴσω Ο: spat. VII litt. 5 

3 post ἐξαεροῦται add. μᾶλλον © post τοῦτο add. δὲ a λέγει a: λέγων ceteri 

ὅτι a: τὴν P: om. SCR συμβαίνειν ΟΡ 4 φαίνεται δὲ τοὐναντίον om. Sa 

5 ἐν) ἐπὶ RP 7 post πυχνῶς add. ἀεὶ RP 8 τροφῆς ye χάριν a (Arist.) 

12 αὐτοῖς et prius 7 om. P 18 τρόπον χρὴ RP (Arist. MZ) dv post πλασμ. add. 

Arist. MZ 22 ἀπὸ SRP: ὑπὸ Ca 23 γενομένης 5 πολλάχις εἴρηται] 

οἵ, Bonitz, Index p. 36527 ss. ? 24 πρὸς τῷ τέλει] p. 480216 ὅταν λέγη a 

χαὶ om. P 27 τοῦτο C τῆς τροφῆς SRP: om. Ca ἔξοδον om. ὃ post 

ἔξοδον add. τῆς τροφῆς O 30 4 ἃ: ἥ τε ceteri 
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ὅτι δι’ γίνεται ἣ εἴσοδος τῆς τροφῆς (διὰ γὰρ τοῦ στόματος) 107» 
χαὶ δι’ ἄλλου ἣ τοῦ περιττώματος ἔξοδος. ἔδει δέ, φησί, τοῦτο χαὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων γίνεσϑαι, τουτέστι χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τροφῶν, δι᾿ ὧν τρέφεται 
τὸ σῶμα. οὐ γίνεται δέ, ἀλλὰ Gt ἄλλου μὲν ἣ εἴσοδος, δι’ ἄλλου δὲ 

5 e605 oc. 
-E \ >. \ ~ γ΄, 2) , \ \ Τ᾽ > , \ votas ὃὲ πρὸς ταῦτα οὕτως, ἐχτίϑεται χαὶ τὴν ᾿Εμπεδοχλέους περὶ 

ἀναπνοῆς δόξαν σαφέστατα. δι’ ὃ χαὶ ὀλίγα τούτων δέονται ἐπιστασίας, ὅ 
> \ , \ a? » ΄ - ΄ \ 

ἧς χαὶ τεύξονται, ta δ᾽ ἄλλα παραλειφϑήσεται. χενολογεῖν γάρ ἐστι τὸ 

τὰ σαφῇ πειρᾶσϑαι σαφηνίζειν. χυρίαν οὖν λέγει ἀναπνοὴν τὴν διὰ τῆς 

10 τραχείας ἀρτηρίας γινομένην. ἣ γὰρ διὰ τῶν μυχτήρων οὐ χυρία" γίνεται 

γὰρ χαὶ διὰ τοῦ στόματος. ὅτι δὲ διὰ τῆς ἀρτηρίας éx τῶν στηϑῶν γίνε- 
ται ἢ ἀναπνοή, οὐχ ἄδηλον. 6 γὰρ πνεύμων, δι᾿ οὗ ἣ ἀναπνοὴ γίνεται, 
ἐν τῷ στήϑει ἐστίν. ὥστε ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “Ord τῆς ἀρτηρίας ἐκ τοῦ πνεύ- 

wovos εἶπε διὰ τῆς ἀρτηρίας ex τῶν aay day: γίνεται οὖν ἐχ τῶν 10 

15 μυχτήρων é% τῶν στηϑῶν διὰ τῆς ἀρτηρίας ἀναπνοή. ὥστε αὕτη ἐστὶν 
\ 7 

7 χυρία ἀναπνοή. χαὶ ἐπεὶ πάντα ta ζῷα δέχεται τὸ πνεῦμα πρὸς σωτη- 

ρίαν τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ, χαὶ ὀσφρήσεως σχεδὸν μετέχει πάντα. 

τὸ δὲ σχεδὸν ἐπῆχται, διότι σκώληχες, ὄστρεια χαΐ τινα τοιαῦτα οὐ μετέ- 
Yet ὀσφρήσεως. 

20 p.473a26 “Ott δ᾽ οὐ πᾶσι τὸ αὐτὸ αἰσϑητήριόν 

ἐστι τῆς ὀσφρήσεως, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀναπνέουσι ῥῖνες, ἐντόμοις 20 

δὲ τὸ ὑπόζωμα, χαὶ ἄλλοις ἄλλο, εἴρηται ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑη- 

τῶν χαὶ ἔτι πολλῷ πρότερον ἐν ταῖς []ερὶ ζῴων ἱστορίαις. ἐν ὃὲ τῇ λέξει 

τῇ τῶν μὲν τοῦ σώματος μορίων σῶμα τὸ αἶμα λέγει. ἡἣ δὲ χλε- 

25 Ψύδρα ἀγγεῖόν ἐστι χαλχοῦν, ἔχον ἄνω μὲν στόμα μιχρὸν χαὶ στενόν, 

χάτω ὃὲ ὀπὰς πολλὰς χαὶ μιχράς. ἐν ἧ χλεψύδρᾳ ἤν τις χλείσῃ τὴν ἄνω 

ὀπὴν ἀσφαλέστατα, οὐχ εἰσέρχεται διὰ τῶν κάτω ὀπῶν τὸ ὕδωρ. πλήρης 
γὰρ οὖσα ἀέρος ἣ χλεψύδρα χαὶ σώματος διὰ σώματος οὐ χωροῦντος. πῶς 2% 

ἂν εἰσέλϑοι: ὅταν δὲ ἀνοιχῦῇ 7 ἄνω ὀπή, εἰσέρχεται τὸ ὕδωρ διὰ τῶν 
80 χάτω ὀπῶν. ἐξέρχεται γὰρ τότε ὁ ae διὰ τῆς ἄνω ὀπῆς ἀνεῳγμένης 

΄ 

οὔσης. Ouotws δὲ χαὶ ὕδατος πλήρης οὖσα ἢ χλεψύδρα χαὶ ἄνωϑεν χεχλει- 

7 τούτων] τῶν περὶ ταύτης C ἐπιστάσεως prius R 8 τεύξεται P 11 χαὶ 

om. © 14 éx] 7 R, e corr. P, ἡ διὰ Arist. 15 post μυχτήρων add. xat © 

16 δέχεται ta ζῶα C 17 μετέχει σχεδὸν CRP 18 καὶ ante ὄστρεια add. CRP 

20 ὅτι] ἔστι a (Arist. LSP, ἐπεὶ MZ) 21 ἐστι] τουτέστι a 22 to om. RP 

εἴρηται] εἴρηται δὲ a Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν]Ἵ errat 23 Περὶ ζῴων ἱστορίαις] 

immo [Περὶ ζῴων μορίων B 16 24 μόριον SR 25 ἀγγεῖόν ἐστι χαλχοῦν SRP: 

χαλκοῦν ἔστι μὲν ἀγγεῖον C: ἔστι μὲν ἀγγεῖον y. a ἔχον] ἔχει δὲ ἃ τὸ στόμα Ca 

μικρὸν ἃ: μακρὸν ceteri post μιχρὸν add. μὲν C 26 post πολλὰς add. xat 

πυχνὰς C κχλεψύδρᾳ om. © ἥν] εἴ CP xAcion S: κλείσειε ceteri 

28 χωρεῖν δυναμένου πῶς C 29 εἰσέλϑη Pa ote RP ἀνεωχϑὴ CRP 

31 prius zat a: κἂν ceteri ἡ post ὕδατος add. CRP, post οὖσα 8 
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σμένη ἀσφαλῶς, οὐχ ἂν ἐξέλθοι διὰ τῶν χάτω ὀπῶν τὸ ὕδωρ, χαίπερ 167v ὶ Ι i ’ ’ 

ἀνεῳγμένων οὐσῶν. xevod μὲν γὰρ ὄντος, εἴπερ ἐξήρχετο τὸ ὕδωρ', οὐχ 
ἜΣΣΩ ale are 77 > ” \ ἊΝ ~ 2 la ΄ ΙΣ 309 > 
εἰσήρχετο δὲ 6 ἀήρ, ἣν ἂν xevov τὸ τῆς χλεψύδρας μέρος, ἀφ᾽ οὗπερ 

~ ican) x ~ Vv ~ 

ἐξῆλϑε τὸ ὕδωρ. διὰ μὲν γὰρ τῆς ἄνω ὀπῆς οὐχ ἂν εἰσέλθοι ὁ ἀήρ 80 ' f i ul 
5 (ἔστι yap χεχλεισμένη ἀσφαλῶς), διὰ. δὲ τῶν χάτω οὐχ εἰσέρχεται, διότι 

> , ιν. oS ~ \ > 5 πῖον A) \ \ 3. x 5» » 
ἐμποδίζει τὸ ὕδωρ. τῇ wev οὖν ἀληϑείᾳ διὰ τὸ μὴ εἶναι χενὸν οὐχ εἰσέρ- 

χεται διὰ τῶν ὀπῶν τὸ ὕδωρ, ὡς δ᾽ ᾿Εμπεδοχλῆς ἂν φήσειε, διὰ τὸν ἐχτὸς 

ἀέρα. λέγει γάρ, ὡς γνωσόμεϑα τῇ τῶν ἐπῶν αὐτοῦ παραϑέσει., ὅτι 6 
χτὸς ἀὴρ χαὶ τῶν ὀπῶν ἁπτόμενος, βιαζόμενος εἰσελϑεῖν εἰς τὴν χλεψύ- 

10 
ς 

>} as ~ 5 , Ν ied ‘ 5 Ὅν >} / τ ? ~ 

pay, ἐμποδίζει τῇ ὠϑήσει τὸ ὕδωρ xat οὐχ ea ἐξέρχεσϑαι. περὶ ob νῦν 
5 > a ~ , " Ua y 5 ‘ ~ » i ὡς ᾿Εμπεδοχλῆς λέγει, ἢ ἄλλως ἔχει, οὐ χαιρὸς σχηπεῖν. 35 

Zz, ων a) 3 ~ ΄ \ 5» ~ ~ , 

p.473b9 Qde δ᾽ ἀναπνεῖ πάντα χαὶ exmvet? πᾶσι λείφαιμοι Gap- 

χῶν σύριγγες. 
wT. \ ~ > ~ Nin Ρ, ἍΝ ) , , ‘CO 

[ἣν piv τῶν ἐπῶν διάνοιαν αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης σαφέστατα τέϑειχεν. 40 

15 δεῖ δὲ χαὶ ἡμᾶς τὰ χατὰ μέρος σαφηνίσαι. ἀλλὰ πρότερον ExaotyY τῶν 
λέξεων μετιτέον, χαὶ οὕτως ἐχεῖνα σαφηνιστέον. ἔστιν οὖν τὸ λείφαιμοι 
ἴσον τῷ λειψόαιμοι (οὐ γάρ εἰσιν, ὡς ἐχεῖνός φησι, πλήρεις αἵματος, ἀλλὰ See! i Ὁ γὰρ 9 WS EXELVOS PIO, Ἢρ ματος, 

λείπονται). τὸ δὲ πύματον τῷ ἔσχατον. σύριγγας δὲ αὐτὰς λέγει τὰς 

φλέβας, ὁμοίως χαὶ ἄλοχας τροπιχῶς. λέγει οὖν σύριγγας καὶ ἄλοχας τὰς 
/ Vv >\ 4 ~ =) \ ‘ ~ [4 - v τὰ 

20 φλέβας, ἔσχατα ὃξ τέρϑρα περιφραστικῶς αὐτὰ τὰ τῶν ρινῶν ἐσχατα. 45 

ἔστι δὲ τὸ τέρϑρον εἶδος σχοινίου: ὥστε ἐπεὶ ual τὸ ἔσχατον τῆς ῥινὸς 

σχοινίον ἐστὶ τροπιχῶς, ἐχάλεσε τὰ τῶν ῥινῶν ἔσχατα τέρϑρα, ὡς εἰ ἔλεγε 
“al τὴν πᾶσαν ᾧϊνα τέρϑρον διὰ τὸ μῆχος. φανὸν δὲ τὸ αἶμα. τὸ δὲ 

τέρεν αἶμα ἀντὶ τοῦ ἁπαλὸν αἶμα, ὁμοίως δὲ τὸ οἴδματι μαργῷ ἀντὶ 

τῷ σι τοῦ χύματι σφοδρῷ. εὐπετῇ δὲ λέγει τὸν χαλχόν, διότι εὖ ἄγεται χαὶ 
μαλάττεται πυρωϑείς. αὐλοῦ 6& πορϑμὸν περιφραστιχῶς αὐτόν φησι τὸν 

αὐλόν, ὁμοίως δὲ ual τέρεν δέμας αὐτὸ τὸ ὕδωρ, ἀργύφεον δὲ ἀντὶ 50 

τοῦ λευχόν. πυχινὸν δὲ ῥόον λέγει τὸν ἀέρα, ἔστι GE ἴσον τῷ πυχνὸν 
ῥεῦμα. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ αἴσιμον ὕδωρ ταὐτόν ἐστι τῷ χάλλιστον ὕδωρ. 

1 ἐξέλϑη C Ὁ μὲν γὰρ SC: yao μὴ RPa 2.3 χαὶ οὐχ εἰσ. ὁ ἃ ὃ ὃ om. RP ἢ μεν γὰρ γὰρ μὴ 
4 γὰρ a: om. ceteri 5 xexhetopévos ( 6. 7 εἰσέρχεται a: ἐξέρχεται ceteri 

7 ante prius διὰ add. δὲ C τῆς ὀπῆς a 9 xai] éx C 10 ante τῇ add. ἐν P 

οὗ] οὖν a 11 εἰ] 7 a: om. SC post χαιρός add. ἐστι RP 12 ὧδε δ᾽ ἃ: 

ὧδ᾽ ceteri λίφαιμοι plerique Arist. libri 14 σαφῶς ὁ 15 ἑχάστη S 
16 ἐχεῖνο RP λίφαιμοι Pa 17 λείψαιμοι © εἰσιν] ἐστιν C 

18 τῷ! to RP τὰς om. a 19 prius zai] δὲ καὶ CORP post τροπιχῶς add. 

δὲ C 19. 20 obv—ghéBas] ταῦτα ὁ 20 δὲ om. a tétpa Sa, item 
v. 22 (plerique Arist. libri) 21 τέϑρον Sa, item 28 τῆς ῥινὸς ἃ: τοῦ σχοινίου 

ceteri 23 φανὸν] φόνον Arist. il M 24 αἷμα bis om. ὁ ἀντὶ tov] 

αὐτὸ τὸ a δὲ τῷ οἴδματι Ra 25 διιπετέος melius Arist. ZMil ev Ca: 

zat εὖ S: εὖ xat RP 26 πυρωϑείς om. © δὲ om. a 27 prius δὲ om. ὁ 

27. 28 ἀντὶ τοῦ] ta C 28. 29 gott—pedpa om. C 29 δὲ om. RP 

αἴσιμον ad v. 21 an ad v. 15 (v. Diels, Poet. philos. p. 144) referendum sit dubito 

ταὐτόν ἐστι τῷ] τὸ C 
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ἀλλὰ χαὶ τὸ χλαδασσόμενον ἴσον τῷ ταρασσόμενον. τὸ GE ἀγυιῶν 
- @- 5 ΄ > ~ ξΎο.-Ν b] \ \ c ean / , ar 5 ‘ / 

ταὐτόν ἐστι τῷ ὁδῶν" ἀγυιαὶ yap at ὁδοί. λέγει ὃὲ ἀγυιὰς τὰς φλέβας. 
Ἁ νι > ’ὔ v > \ ~ Ve ~ \ ‘ ΤΡ “ A >. 

τὸ δὲ ὀπίσω ἴσον ἐστὶ TH ἔξω. χαὶ τὰ μὲν τῶν λέξεων τοιαῦτα, TO dE 

πᾶν τῶν ἐπῶν τοιοῦτον: ἐν πᾶσι τοῖς ἀναπνέουσι χατὰ τὸ ἔσχατον, ἥτοι 

φλέβες οὐ [πλήρεις αἴματος. ἐν αἷς 168r 
\ 

5 τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σαρχύς, εἰσὶ 

ἄλοξι χαὶ φλεψί, τουτέστιν ὧν EXO ay ἘΠ φλεβῶν πρὸς τὰ πυχνὰ χαὶ 

στενὰ στόματα τέτρηνται χαὶ ἐπίχεινται διαμπερὲς τὰ ἔσχατα τῶν ῥινῶν 

τέρϑρα. τὰ γὰρ τῶν ῥινῶν ἔσχατα ἐν τοῖς τῶν φλεβίων ἔλεγε χεῖσϑαι 

στόμασιν. ἃ δὴ στόματα τῶν φλεβῶν τὸ μὲν αἶμα χεύϑουσι καὶ χωλύουσιν 
φι 10 ἐξέρχεσϑαι διὰ τὴν στενότητα, αἰϑέρι δ᾽ εὐπορίαν διόδοισι: τετμῆ- 

‘ 

star, τουτέστι tH δ᾽ αἰϑέρι διδόασι δίοδον. εἰσὶν οὖν τοιαῦτα, ὥστε τὸ 

υὲν alua χωλύειν ἐξέρχεσθαι, τὸν δ᾽ αἰϑέρα μὴ χωλύειν εἰσιέναι. τὸ οὖν 80 

τετμῇσϑαι ἀντὶ τοῦ διδόναι. ἔνϑεν ἔπειτα ὁπόταν μὲν ὁρμήσῃ τὸ μ᾽) fen 

ypov αἷμα κάτω, καταβήσεται καὶ εἰσελεύσεται ὃ αἰϑήρ, λέγων αἰϑέρα 

15 τὸν ἀέρα, σφοδρῷ τῷ κύματι, εἴτ᾽ οὖν τ ῥεύματι’: ἡνίχα δ᾽ ἀναϑρώσχῃ 
᾿ la , » X > , Qe " δ ας, » Ἁ Saf 

χαὶ ὁρμήσῃ ἄνω τὸ αἷμα, παλιν ἐχπνεῖ χαὶ ἐξέρχεται 5 εἰσελθὼν ἀήρ. 

τὰ μὲν οὖν μέχρι τοῦ τῆς mS HERS ὑποδεήνματος τοιαῦτα, ἐπαναληπτέον 
δὲ πάλιν χαὶ συντόμως λεχτέον τὰ εἰρημένα, χαὶ οὕτως συνεχῶς συναπτέον 

ual τὰ ἐφεξῆς" ἐν τῇ ἐπιφανεία τῆς σαρχὸς πάντων τῶν ἀναπνεόντων εἰσὶ 40 

90 στόματα φλεβῶν, οὐ πληρῶν οὐσῶν αἵματος: πρὸς ἃ στόματα φλεβῶν 
΄ (Ler > 5] o ὯΝ - - ~ , > > 

συνάπτουσιν at ῥῖνες. οὐχ ἐν ἅπασι δὲ τοῖς τῶν φλεβῶν στόμασιν, ἀλλ 
aN \ 

ἐν ἐχείνοις μόνοις, xa? ἃ συνάπτουσιν at ῥῖνες. εἰσὶ δὲ τὰ τοιαῦτα στό- 
ξη ας τ 

ματα στενά, ὥστε τὸ μὲν αἶμα χωλύειν ἐξέρχεσθαι, τὸν δ᾽ ἀέρα μὴ χωλύειν 
e 

εἰσιέναι. χαὶ ὅταν μὲν τὸ αἷμα ὁρμήσῃ χάτω, εἰσέρχεται ὃ ἀήρ ὅταν δὲ 

τῷ σι ἄνω, ἐξέρχεται, καὶ γίνεται τὸ τοιοῦτον ὅμοιον τῷ γινομένῳ ὑπὸ τῆς παι- 

ζούσης χόρης. ἡνίκα γὰρ αὕτη ϑήσει τὴν εὐειδῆ αὐτῆς χεῖρα πρὸς τὴν 1 
ἄνω ὀπὴν τῆς χλεψύδρας τῆς ἀπὸ χαλχοῦ χατασχευασϑείσης, ἂν βαπτίζῃ 
τὴν χλεψύδραν ἐν τῷ ὕδατι, οὐχ εἰσέρχεται τὸ ὕδωρ διὰ τῶν χάτω ὀπῶν 

(ὄμβρον γὰρ τὸ ὕδωρ εἶπεν). ἀλλὰ χωλύει χαὶ οὐχ ἐᾷ εἰσελϑεῖν ἐντὸς 
> , 

30 τῆς χλεψύδρας ὁ ἀήρ. πίπτων χαὶ φράττων τὰς στενὰς Gras’ ταύ i f ad R ἅν 
erp 

7 
σ εἶπε πυχνὰ τρήματα. ἕω τ οὖν χεῖται ὥσπερ τι πῶμα εἰς τὴν ἄνω 

΄ ~ ΄, ΄ io \ o> 

ς 

ὀπὴν τῆς χύόρης γείρ. οὐχ εἰσέργεται τὸ ὕδωρ διὰ τῶν χάτω ὀπῶν" 
i i | "9 

ἀφ 
eat isan een POR Gia ἘΞ ae τοις τ eigen} ἡνίκα ὃξ ἀποστεγάσῃ xal aes ἀπὸ τῆς ὀπῆς τὴν χεῖρα, εἰσέρχεται 50 

1 post ἴσον add. ἐστὶ RP διὰ γυίων recte Arist. il 2 δὲ] yap S 8 ἴσον 

ὀπίσω P post ἐστὶν add. ἴσον RP ἔξω a: ὁμοίως ceterie p. 126,22 5 εἰσὶ 

SCR: εἰσὶ yap a: om. P 7 σώματα SC 8 τέϑρα Sa 10 αἰϑέρι] ἀέρι SC 

12 χωλύει S: κωλύουσιν RP 13 ὁπότε RP: ὅταν C ὁρμήσει RP 

ἀπαΐξῃ legit 14 xdtw om. a, sed v. v. 24 ἀήρ RP 15 εἴτ᾽ οὖν] 

ἤτοι C: ἤγουν conicio ἀναϑρώσκχει SP: anceps R 16 ὁρμήσει P: anceps 8 

17 τοῦ (corr. 6 τῆς R) RP: om. ceteri ὑποδείγματος R: ὑποδείγματα ceteri 

18 πάλιν om. S ῥητέον RP τὰ a: τὰ τούτοις CRP: διὰ τούτων 5 
20 πληρῶν οὐσῶν] πεπληρωμένων ( 22 ἐν om. 8 23. 34 ἀέρα εἰσ χταα τ μὴ 

χωλύειν C 20 χεῖρα αὐτῆς CRP 26. 27 τῇ ἄνω ὀπῇ ἃ 29 6 ante 
ἐντὸς add, CR 30 6 om. CRP 32 ὄμβρον ---εἶπεν e v. 29 post ὀπῶν add. S!a 
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τὸ ὕδωρ διὰ τὸ ec τὸν as spat διὰ τῆς ἄνω ὀπῇς (τὸν γὰρ ἀέρα 

εἶπε πυχινὸν ῥόον), εἰσέρχεται οὖν τὸ ὕδωρ ἐλλείποντος χαὶ ἐξερχομένου 
a , 5 , ~ - - 57. Vv ~ 

τοῦ Gépos, ὃν πάλιν εἶπε πνεῦμα. οὐ μόνον δὲ τοῦ ἀέρος ὄντος ἐν τῇ 

χλεψύδρα οὐχ εἰσέρχεται τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ χὰν ἡ πλήρης ὕδατος (τούτου γάρ 
5 ἐστι δηλωτιχὸν τὸ “ὅτε τὸ ὕδωρ χατὰ βένθεα ἔχει yadxod’), ἀλλὰ χἂν 

ἢ ἣ χλεψύδρα πλήρης | ὕδατος, χωσϑέντος χαὶ χλεισϑέντος τοῦ εἰρημένου 1085 

πόρου, ἘΠ χαὶ προϑυμούμενος εἰσελϑεῖν διὰ τῶν χάτω ὀπῶν ἐντὸς 

τῆς χ ἐπ τας ἀνέχει χαὶ χωλύει τὸ ὕδωρ ἐξελϑεῖν χρατύνων χαὶ ἀπερείδων 

Se ἀὴρ τὰ ἄκρα, ἤτοι τὴν ἑαυτοῦ ἐπιφάνειαν, εἰς tas πύλας τοῦ ἰσϑμοῦ, 5 

΄ σὰ ΄ Ξ ᾿Ν > » 
10 λέγων πύλας τὰς ΠΣ ἰσϑμὸν δὲ τὸν πόρον. δυσηχέα δὲ χαλχὸν λέγει 

τὴν ΠῚ διότι mens οὖσα ὕδατος odx ἐστιν εὔηχος, ὥσπερ ὅτε ὅ 

στ ἐστὶν ἀέρος ΟΣ ὅταν O& πάλιν ἀφέληται ἀπὸ τῆς ἄνω ὀπῆς τὴν 

χεῖρα, ὃ μὲν ἀὴρ εἰσέρχεται Gt αὐτῆς, τὸ δὲ ὕδωρ ἐςζέρχετα: διὰ τῶν 
΄ 5) ε 

χάτω ὀπῶν. ὡς οὖν ἐπὶ τῆς χλεψύδρας, οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ αἵματος 

15 χλαδασσόμενον γὰρ χαὶ μετὰ ῥύμης χαὶ ταραχῆς φερόμενον ἄνω χαὶ 
χάτω διὰ τῶν φλεβῶν, ἃς ἀγυιὰς εἶπεν, ὁπόταν ἐντὸς ὁρμήσῃ. τουτέστιν 

~ ¢ ~ ΄ Vv \ 

ets Ὁ τ: ee ἕτερον εὐθὺς ῥεῦμα xatépyetat. ἔστι δὲ τὸ μὲν 
ὯΔ 

ὥσπερ τι 10 Cc. ς τ - A (=) Cc el On a a τ- < or 
Oo aS 

5 5 
< εἰσέρχεται οὖν ΠΩΣ εὔυα οἴδματι ὃ 

i i 

20 χῦμα ὑπὸ πνευμάτων ὠϑούμενον. Fvixa δ᾽ ee τὸ αἷμα χαὶ 

ἐχτείνεται, πάλιν ὁμοίως ἐχπνεῖ ὁ εἰσελϑὼν ἀὴρ ὀπίσω, τουτέστιν ἐξέρ- 

χεται ἔξω" τὸ γὰρ ἴσον ἀντὶ τοῦ ὁμοίως, ὥσπερ τὸ ὀπίσω ἀντὶ τοῦ ἔξω 

εἴληπται. 
4 

Τὰ μὲν οὖν τῶν ἐπῶν τοιαῦτα, ϑεὶς δὲ τὰ ἔπη εὐϑὺς ἐνίσταται, λέγων 
¢e / ~ X lg ἐναντίως γίνεσϑαι τὴν εἰσπνοὴν ἢ ὡς ᾿Εμπεδοχλῇς λέγει. ἐχεῖνος μὲν γάρ τῷ οι 

φησιν, ὅτι τῇ τοῦ αἵματος συστολῇ γίνεται ἢ εἰσπνοή, γίνεται ὃξ μᾶλλον 
: 

χτάσει" ἐπειδὴ γὰρ αἰρομένου τοῦ πνεύματος γίνεται 7 1 We τῇ τοῦ αἵματος 
εἰσπνοή, αἴρει δὲ αὐτὸ τὸ ϑερμόν, τὸ δὲ ϑερμὸν ἐν τῷ αἵματι, τὸ μετὰ 

τοῦτο δῆλον, ὅτι τῇ τοῦ αἵματος ἐχτάσει γίνεται ἣ εἰσπνοή, GAN οὐ τῇ 

80 συστολῇ" ὁμοίως χαὶ ἢ ἐχπνοὴ τῇ συστολῇ χαὶ οὐ τῇ ἐχτάσει, ὡς ᾿Εμπε- 
ai ἐν ταῖς χαλχείοις φῦσαι τῇ μὲν ἐκτάσει = δοχλῆς οἴεται. χαὶ γὰρ xa 

~ ~ ~ , 

ονται τὸ πνεῦμα, τῇ δὲ συστολῇ xal aU 22! ἐχπέμπουσι, τοῦτο μόνον 

on ὦ 

Ox ὃ" 

ιαφέροντα, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν φυσῶν ἀπὸ τῶν ὀπῶν τῶν ἐν ταῖς σανίσιν 

2 πυχνὸν 8 4 εἴη πλῆρες C 5 ἔχει χατὰ βένϑεα CRP 6 ypwotévtos 

SRP (plerique Arist. libri) 7 post πόρου add. 6 αἰϑὴρ éxtos ὧν CRP προτεϑυ- 
pnpéevos P, 6 corr. R 9. 10 ἰσϑμοῦ et ἰσϑμὸν CP (ef. plerique Arist. libri): ἠϑροῦ et 

ἠϑμὸν SRa (ef. Arist. PSXZ) 10 λέγει] εἶπε CRP 11 ὅτε] ὅταν C 
13 αὐτοῦ P 15 φερόμενον xat ταραχῆς RP ταράχου S 16 εἶπε zat ἐντὸς SCRP 

ὁρμᾶ SRP: ὁρμῶν C 17 συστέλλεται P: συστελλόμενον C ἕτερον] αἰϑέρος recte 

Arist. libri MZil 19 éxépyetar C 20 πνευμάτων] πολλῶν a 22 post ὥσπερ 

add. xat RP 26 φησι τῇ Ο συστολῇ] ἐχτάσει prius S γίνεσϑαι τὴν 
εἰσπνοήν, ἥτις μᾶλλον C 27 post ἐχτάσει add. γίνεται C πνεύμονος P, e 

corr. R 27. 28 ἡ εἰσπνοὴ γίνεται C 28 αὐτὸ a: αὐτὸν ceteri 80 prius 

χαὶ a: om. ceteri 32 τῇ συστολῇ δὲ CRP καὶ om. R 33 διαφέροντες C 
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ἀγα τα \ ~ , \ > re 2 dh hes =~ > 
εἰσέρχεται τὸ πνεῦμα, ἐξέρ ΠΣ ται δὲ χατὰ τοὺς αὐλούς. ἐν δὲ τῇ ἀναπνοῇ 108ν 

?r 4 ΝΑῚ ‘ ~ , δι᾿ οὗ εἰσέρχεται, χαὶ δι’ αὐτοῦ πάλιν ἐξέρχεται. διὰ γὰρ τῆς τραχείας 20 
¢ » . ‘ e VK ‘ εἰ > ~ 5 

ἀρτηρίας χαὶ 7 εἴσοδος xat ἢ ἔξοδος. εἰ μὲν οὖν περὶ τῆς ἀναπνοῆς λέγει 

τῆς γινομένης διὰ τῆς ἀρτηρίας ὃ ̓ Εμπεδοχλῇς, οὐ συνῳδός ἐστιν ὃ λόγος 

αὐτοῦ τοῖς φαινομένοις (φαίνεται γάρ, ὥσπερ εἴρηται, ὅτι τῇ τοῦ αἵματος 
‘ 

aon 

ἐχτάσει γίνεται ἢ εἰσπνοή, οὐ μὴν τῇ συστολῇ, ὡς ἐχεῖνος wero): εἰ δὲ 
Ἁ 

ν 

Ν᾿ “Ὁ S A ~ , / “4 >) ΛΞ Αἱ ~ 

περὶ τῆς διὰ τῶν μυχτήρων λέγει Ὁ πολὺ διήμαρτεν" οὐ γὰρ διὰ τῶν 

φλεβῶν χωρεῖ τὸ διὰ τῶν μυχτήρων εἰσερχόμενον πνεῦμα. 

Ρ. 414119 ᾿Αλλὰ παρὰ τὸν αὐλῶνα τὸν παρὰ τὸν γαργαρεῶνα. 25 

10 Λέγει 68 αὐλῶνα τὴν ὅλην ἀρτηρίαν, aniepeeye 6& τὸ πέρας αὐτῆς, 
> eee ἜΜΕΝ 2 χαταπόσεσιν ἢ ἐπιγλωττί Ἀν ΤῚΣ ΠΣ ὅπερ ἐπιπωματίζει ἐν ταῖς χαταπόσεσιν ἡ ξ WTS’ ἐν ᾧ ἐσχάτῳ τῆς 

τραχείας ἀρτηρίας χωρε 

ἐσχάτῳ τοῦ οὐρανοῦ τὰ τῶν υυχτήρων συντρήματα τελευτῶσιν. ἐν μὲν 

- 
ι 

- z sy 

χαὶ ἐγγίζει τὸ &6} aTOY τοῦ οὐ ανοὺῦ" ἐν ᾧ παλιν ea H 

\ yap τῷ ἐσχάτῳ τοῦ οὐρανοῦ τελευτῶσι τὰ τῶν μυχτήρων τρήματα. αὐτὸ 
\ ~ ~ 

δὲ τὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔσχατον ἅπτεται tod ἐσχάτου τῆς τραχείας ἀρτηρίας, 50 _ οι 

χαὶ τὸ μὲν τοῦ πνεύματος ταύτῃ, τουτέστι διὰ τῶν pia gee εἰσέρ τυ 

χαὶ ἐξέρχεται, τὸ δὲ διὰ τοῦ στόματος. χαὶ λοιπὸν συμπεραίνεται λέγων" 

τὰ μὲν ἑπόμενα Spoyeon τοῖς παρὰ τῶν ἄλλων λεχϑεῖσι τ 
δὲ λοιπὰ σαφῶς ἀπαγγέλλει. πρῶτος δὲ τόπος ἐστίν, ἐν ᾧ 

20 ϑώραξ, μόριον δὲ πάλιν πρῶτον τοῦ ϑώραχος ἣ χαρδία. ὅτι δὲ τοῦ afuatos 
\ ~ wa 5» \ 3 , ΄σ ay \ ε 

χαὶ τῶν φλεβῶν ἣ χαρδία ἐστὶν ἀρχή. πολλάχις εἴρηται. ὅτι δὲ χαὶ F π 

ψυχὴ ἐν τῷ περὶ τὴν χαρδίαν ϑερμῷ ἐμπεπυρευμένη ἐστίν, χαὶ τοῦτο 

λλάϊκας εἴρηται. ἐμπεπύρευται γὰρ ἐν tH χαρδία χαὶ τῷ ἐν αὐτῇ 169° πο α χας εἴρητ μ od uf cUL ἷ ρ Φ τ ρ ͵ [- OTT| ) 

~ ς Ve 3 ~ » ΄ S\ \ ‘ 

ϑερμῷ, ws H φλὸξ ἐν τῷ ἀνϑραχι. διασπώμενον δὲ xat εἰς μιχρὰ χατα- 
Ἁ 

ερυατιζόμενον τὸ ἐν ωυῖν ϑερμὸν ἐξ ἀνάγχης φϑείρεται: τὸ γὰρ αἱχρὸν χερὶ ξομξ TO € jee cou Θ (ναγχὴς φύειρετ. τ γὰρ μιχι τῷ σι 

D4 , > Vey ~ S\ \ μ \ VS) ΄ 

εὐφϑαρτόν ἐστι. διὰ τοῦτο δὲ χαὶ ὕνῃσχει τὸ ζῷον ξίφεσι χαὶ ὀργάνοις 
τισὶ τεμνόμενον: διασπᾶται γὰρ τὸ ἐν αὐτῷ θερμὸν χαὶ χαταχερματίζξται 

ὃ ταῖς τομαῖς. τὸ GE πυρούμενον φϑείρεται, ὅταν μὴ ψύχηται διὰ τὴν τοῦ ὅ 

᾿- 9 ἘΝ ar ~ , \ Ἁ »ν x 5 - 80 ρ. 4140υ02ῶ2  “Exet δὲ τῶν ζῴων τὰ μὲν ἔνυδρα, τὰ δ᾽ ἐν τῇ 

ποιεῖται τὴν διατριβήν 

Πρότερον λέγει, διὰ τίνων μορίων ἑχάστοις, χαὶ τοῖς ἀναπνέουσι χαὶ 10 

2 zat om. C παχείας 5 7 prius τῶν om. ἃ 8 τῶν (ante φλεβῶν) a: om. 

ceteri J prius παρὰ] διὰ Ὁ alt. παρὰ SRC, e corr. P (Arist. LSP): περὶ 

a, prius P (Arist. MZ) 10 αὐτοῦ P, αὐτῶν R? 11 ἐπιπωματίζειν a 

13 τελευτῶσιν -- τρήματα (14) om. C 14 τελευτῶσι om. P συντρήματα 8 

15 τοῦ ἐσχάτου om. ἃ 16 ταυτὸν C 10. 17 εἰσιόν τε χαὶ ἐξιόν cum Arist. P 

legisse vid. 18 μὲν om. ὃ 19 ἀπαγγέλλει] hic desinit R δὲ om. P 

20 τοῦ ϑώραχος πρῶτον C χαρδία hie desinit P 21 πολλάχις εἴρηται] v. 

ad p. 52,21. 58,27 ὅτι -- εἴρηται (23) om. C 23 moAAduts εἴρηται] v. 

p. 44,20. 50,23 23 τὸ et (24) ϑερμὸν C αὐτῶ ὃ 20. 26 μιχρὸν εὐπαϑές. 

διὰ SC 26 χαὶ (ante ὀργάνοις)}] ἡ C 30 τῇ om. Arist. MZSP 
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τοῖς wy ἀναπνέουσι, γίνεται ἢ τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ χατάφυξις, χαὶ οὕτω 169 
~ ΄ 4 ~ lA "" if ΄ ΄ - ~ 

τὸ πῶς ὑπὸ τῶν τοιούτων μορίων γίνεται 7 χατάψυξις. προηγεῖται yap 
σ it a #- ~ ΄ ~ c 

τὸ ὅτι, χαὶ οὕτως ἕπεται τὸ διότι. δεῖ yap πρότερον εἰπεῖν, ὅτι ὑπὸ τῶν 
nt ΄ ~ ξ΄ A ~ ‘ nd X [4 a ~ βραγχίων ἢ ὑπὸ τοῦ πνεύμονος, χαὶ οὕτως τὸ πῶς ὑπὸ τῶν βραγχίων 

εὐ αὶ ἜΣ eke ey , ἄν ρα Le Ne 5 wat διὰ τί. ey te μέν εἰσιν ἔνυδρα, τὰ ὃὲ χερσαῖα. 
Φ 

= ᾿ > \ ~ ‘ 
εἰ OUV" EEL τῶν CMWY τὰ 

x τούτων THY ἐνύδρων χαὶ χερσαΐων τοῖς μιχροῖς χαὶ Avatuors a ΠῚ χαὶ ἕν 
~ X > ~ ur ». > >  , 7 

γῇ καὶ ϑαλάττη ἄναιμα, ἐν μὲν γῇ τὰ ἔντομα, ἐν 62 ϑαλάσσῃ σηπίαι. χάρ papor, 15 
Vv ‘ σ , > -" 

οστρξια. TH ὅμοια). τοῦτοις GUY τοῖς μιχρο 
i 

πρὸς τὸ χαταψύχειν τὰ περιέχοντα, 6 τε ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ. χαὶ ἐπὶ τούτῳ οὐ 
‘ ‘ 

Nears Ἔ ? Bi 2 ean 3997) τ f 10 δέονται ὀργάνων, Or ὧν thy χατάψυξιν ποιήσονται, GAN ἀρχοῦνται μόνῃ 

τῇ τῶν περιεχόντων ἁφῇ. ἅτινα χαὶ διὰ τὸ ἔχειν ὀλίγον τὸ ϑερμὸν σχεδὸν 

ἄντα βραχύβιά εἶσι. τὸ ὃὲ σχεδὸν ἢ φιλοσόφως ἐπῆχται 7 χαὶ διὰ τὰς ae ς Pp χ v ce. . 5 = a “ ὶ JY > πῆηλιαςν i ne Ue AS 

 , 7 v ν ~ ~ id 

υελίττας" ἔνια! yap αὐτῶν ζῶσιν, ὥς φασιν, ἑπτὰ χρόνους. εἰπὼν δὲ διὸ 20 
en A Bn geen Nee gap ny ΣΕ ΟΣ xat βραχύβια σχεδὸν ἅπαντα ἐστιν, ἐπήγαγεν 

¥ Xx =! ΑἹ ΡΞ τ 5 ee = x Pe as \ > ? 5 , »μ 

ἔστι δὲ τὸ μὲν συνεχὲς τοιοῦτον: τυγχάνει γὰρ ἐπ ἀμφότερα OVvTa 26 
~ ¢ eo nas ps on ΄ = ΄ oy a 3 ΄ \ ~ ~ wf ce , 

αιἰχρας GOTT S, tO OF λεγόμενον ξστι" τυγχᾶνξ: THA τοιαῦτα τῶν LHW | παρ- 
~ ο ~ ~ 5 ? > ΄ ΄ 

χοντα μιχρᾶς ῥοπῆς, τῆς οὔσης καὶ ῥεπούσης Ex ἀμφότερα, τό τε Ovet- ύ 
ρεσϑα:ι ῥαδίως χαὶ τὸ anes εσϑαι" τὸ δὲ χαταψύχεσϑαι ταὐτόν ἐστι τῷ 

! 4 [. ye > 

20 σῴζεσϑαι ῥαδίως. οὕτως δ᾽ ἐπῆχτα: τὸ παρόν, ὥσπερ ὅταν λέγωμεν" τάδε 
Ἁ <> ~ Ἰὰρ τυγχάνουσιν ὄντα τῶν ᾿ Ελλήνων, οἷον ἥδε ἢ χώρα τυγχάνει οὖσα τῶν 80 

15." ΄ > \ Vv " > 5 Φ 

Ελλήνων. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων οὕτως λέγομεν, οὕτως εἴρηται χαὶ ἐπὶ τού- 
- \ ~ = , , v ~ ε΄ ~ > x ΄ 

των, ὅτι τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων τυγχάνει ὄντα μιχρᾶς ῥοπῆς. χαὶ ἐπεὶ 7 
΄ ΄ ΄ > c " \ “ ΄ ΄ A 3 ? > 4 > ΄ 

ῥοπή τινός ἐστι ῥοπὴ χαὶ ἐπί τι, προσέϑηχε τὸ ἐπ΄ ἀμφότερα, ἐπί τε 

τῷ or τὸ ῥαδίως σῴζεσϑα: χαὶ ῥαδίως φϑείρεσϑαι" μιχροῦ yap τινος βοηϑοῦ 
’ , 

τυχόντα σῴζεσϑαι πέ 
ονται. χαὶ τούτοις μὲν ἱχανόν ἐστι πρὸς σωτηρίαν τὸ περιέχον, τοῖς ὃξ 

ι ‘ iy ‘ - ? 

(fw 

a. 
ἄλλοις τὸ ὑπὸ τὸ διάζωμα μέρος αὐτῶν διέ ἔσχισται" é < a ῶ» νι [Ὁ a a oO Cc = a fo Ὁ a ἴω ψι & 

R- 

~ ~ ΄ 

χεῖται ὑμὴν λεπτότατος διατεταμένος. ὃ γὰρ ἔχουσι τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων 

80 ἀνάλογον ὃν ταῖς σαρξὶν ἡμῶν, σχληρόν ἐστι. χαὶ διὰ τ σχληρότητα 

χωλύει, ὡς πολλάχις εἴρηται, τὴν ἀπὸ τοῦ ἀέρος χατάψυξιν εἰσέρχεσϑαι" 
- v ~ ΄ 
διὸ ἔσχισται τῇ φύσει. χαὶ ἔοιχεν ἣ τοιαύτη σχίσις ϑύραις ἀνοιγομένα!ις 

1 post οὕτω add. λέγων S, λέγει C 2 τὸ om. C ἀπὸ SC τῶν om. C 

ὃ καὶ οὕτως ἕπεται τὸ Sa: τοῦ Ὁ 4 ὑπὸ om. Ὁ 6 τῶν-- ma ερσαίων om. C 

7 γῇ καὶ a: γῆ zal ἐν Ο: τῇ S 7.8 σηπίαι xat χάραβοι χαὶ ὄστρεια καὶ τὰ C 

8 εἰσι SC 9 τούτων ἃ 19 ὥς φασιν ἑπτὰ γρόνους ζῶσιν ἃ 14 βραχύβια 

ἐστὶ σχεδὸν πάντα C πάντα Arist. 15 μιχρὰ ὄντα μιχρᾶς τυγχ. Arist. MZ 

11 ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον 8: ἤγουν C 18 ῥεούσης Ὁ 20 οὕτως] τοῦτο C 

21. 22 τυγχάνει--- Ἑλλήνων] om. C 22 εἴρηται om. C 22. 23 post τούτων add. 

εἴρηχεν Ὁ 24 ῥοπὴ om. C Ἀπ τότε ῥαδίως φϑείρεσϑαι καὶ σώζεσϑαι C 

25 post χαὶ add. τὸ 8 20 σώζονται ὥσπερ C 31 πολλάκις εἴρηται) ef. Bonitz, 

Ind. p. 25525 32 διὸ] δι᾿ ἣν a 
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, isd > [4 Ἁ 4 ‘4 ~ 

χαὶ uhevougvarss ἅτινα σχίσματα ἀνοίγεται χαὶ xheteta τῷ ἐμφύτῳ ϑερμῷ, 169° 
ν 9 ~ " 5 ~ ~ a7 ~ “Ἕ 

ὄντι ἐν τῷ ἀναλογοῦντι τῇ χαρδία. πᾶν yap ἔμφυτον ϑερμὸν ἢ ἐν τῇ 
‘ ‘ 

χαρδίᾳα ἢ ἐν τῷ ἀναλόγῳ tH xapdta ἐστίν, οὗ συστελλομένου χαὶ ἐχτεινο- 
΄ - - ΄ > ~ , ΄ asa 

pero χινοῦνται τὰ ζῷα, ὡς ἐν τῷ Περὶ ζῴων χινήσεως δέδειχται. ἀνοι- 

γομένων οὖν τῶν σχισμάτων χαὶ χλειομένων ὃ ἐναποχλειόμενος ἀὴρ ἐν τῇ 
‘ 

συγχλείσει προσπίπτων τῷ ὑμένι χατανόχει τὸ ἔμφυτον ϑερμόν" λεπτότατος 
at yap ὧν ὁ ὑμὴν οὐδὲν χωλύει τὴν χατάψυξιν γίνεσϑαι. γίνεται οὖν ἢ 

ψυξις διά τε τὴν τοῦ ὑμένος λεπτότητα χαὶ διὰ ae ὑπὸ τῶν σχισμάτων 
~ 37 ΠῚ 8 . ~ ~ , ΄ 

τοῦ ἄξερὴς σφοορᾶν 7 πρόσπτωσιν " GQ000WS γὰρ προσπίπτει τῷ VUSVE G ATO 
‘ ‘ ‘ 

διὰ τὴν χίνησιν, ἣν χινεῖται ὑπὸ τῶν σχισμάτων τῶν ἐοιχότων ϑύραις. 
σ >») la 3X > 4 5 ’ , - DnB! Δ 

ὅτι δ᾽ ὃ ἀὴρ ἠρέμα προσπίπτων ἠρέμα χαὶ χαταψύχει, σφοδρῶς GF μᾶλλον, 
ν ~ e Vv δ , 

εἴρηται ἐν τοῖς Μετεώροις" of γὰρ ἄνεμοι χαίπερ ὄντες ϑερμοὶ τὴν φύσιν. 
΄ 2 ae M σεν 2/9. “ ---- ..κδ > νι \ "7 a 

ὡς ἐν τοῖς Μετεώροις δέδειχται, ὅμως ψυχροὶ δοχοῦσι διὰ τὸν sepa, ὃν 

ὠϑοῦσι πνέοντες" ἄν δὲ ual σφόδρα πνέωσι, σφόδρα δοχοῦσι ψυχροί. ἀλλὰ 
a 

i 

περὶ μὲν τούτων πολλάχις ἐπιστήσαντες, οὐ δεῖ μηχύνειν, xal δὴ ἐπὶ τὸ 
“Ὃ ΄ 

10 ἠρέμα χινούμενος ἠρέμα ψύχει, τ 
, Se ~ Se 2. ~ 

ὃς εἴονος δεόμενα τῆς χαταψύξεως ἀνάγχη σφοδρῶς τὸν 

ἀέρα χινεῖν: σφοδρῶς δὲ χινούμενος τοῦ τε χαταψύχεσϑαι χαὶ τοῦ βομβεῖν 
Vv 

αἴτιος γίνεται. ὡς μὲν ψυχρὸς τοῦ χαταψύχεσϑα:ι, ὡς δὲ διηχὴς τοῦ βου- 

βεῖν. ἀνάγχη γὰρ τὸν a - 
. 

, n 

ὧν ταῦρος τῶν χαὶ τοῦ ὑμένος προστρι- 

u 
‘ 

βόμενον, μᾶλλον δὲ ἐναπολαμβανό ey 
Φ τούτων χαὶ ἀποπαλλόμενον, ς ° 

vy) Ἔ o < [Ὡ Ue We 3 ᾿ ~~ - Ἰίνεσϑαι ψόφον. ἀλλὰ προηγουμένω 
‘ i 

τὴν χατάψυξιν γίνεται ἢ τοῦ 
A c 4 ! = σ ἘΞ Si 7% 4 

ὃν ὑμένα πρόστριψις, ἕπεται GE ὃ ψόφος. ἀλλὰ 

χαὶ κώνωπες ἐν μόνῃ τῇ πτήσει; ἢ ὅτι of μὲν τέττιγες ὡς ϑερμότεροι 

σφοδρῶς κινοῦσι τὸν ἀέρα (δέονται γὰρ πλείονος τῆς χαταψύξεως, ἐπεὶ οὗτοι 

πρὸς μεσημβρίαν μάλιστα ἄδουσιν, ὅτε μάλιστα δεόμενοι τῆς χαταψύξεως 

μᾶλλον χινοῦσι τὸν ἀέρα, τὸ ὃς TPH 0 χαὶ ὅλως ἐν ταῖς ψυχροτέραις ὥραις 

οὐδαμῶς διὰ τὸ ἢ οὐδ᾽ ὅλως ἢ πάμπαν ἠρέμα χινεῖν τὰ σχίσματα" βοη- 
- | >] ~ id ~ ~ 

Vet yap αὐτοῖς ἢ τῆς ὥρας ψυχρότης), μυῖαι ὃὲ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἧττον 

μενα τῆς χαταψύξεως (ψυχρότερα γάρ εἰσι τῶν τεττίγων), ἠρέμα χινοῦντα 

‘ 

26 
- 39 » > ~ >] .ι - > ~ 

τὸν ἀέρα οὐ βομβοῦσιν, ἐν GE τῇ πτήσε: σφοδρότερον χινοῦντα βομβοῦσι 

o b ὑπόζωμα ϑερμόν" τοῦτο Ὑ 

ὰ 

ῶ" 

τ: ὃ 

τέττιγες χαὶ | χαϑήμενοι καὶ ἱστάμενοι ψοφοῦσι, μυῖαι δὲ χαὶ μέλιτται 109» 
, 

40 

50 

or 

1 χλειόμενα τῶ S 2 post ὄντι ἐν add. tH χαρδία C 3 ἢ tH ἀναλογοῦντι C 

post ἐστὶ add. διδόασι δίοδον tH ἀέρι, ὁ δὲ εἰσερχόμενος καταψύχει τὸ ϑερμὸν Ο 

4 τῷ] τῇ C [epi 
~ “-- 

tT) 

ζῴων χινήσεως) c. 10 χινήσει C 4. 5 déderz 

yap ἀνοίξει τῶν C 5 χλείσει ἐναπ. (om. ὁ) C 5. 6 ἐν--συγχλείσει om. C 

7 ὃ ὑμὴν ὧν οὐ κωλύει C 11 χαὶ om. C 12 ϑερμοὶ] σφοδροὶ a 

ἐν τοῖς Metewpors] B ὃ p. 3584351 ss. 14 πνέοντα C χαὶ σφοδρότατα 50 13 

ται 

15 zat δὴ] ἀλλ᾽ C 17 τῆς om. C 18 δὲ C: te Sa 22 yivectat) 

ποιεῖν © 24 ἱπτάμενοι C 27 μᾶλλον δ. C 28 τὸ] τῷ C buy pats: C 

29 τὰ om. S 31 δέονται C τῆς om. © γάρ εἰσι) ὄντα © 

post τεττίγων add. διὸ καὶ C 32. 33 τὸ. πτερὸν βομβοῦσι C 34 τὸ πτερὸν 

ἴω Comment. in Arist. ΧΧΙΠ 1. Mich. in Parva Nat. 

SC 
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~ , ~ 5 na ~ ἊΝ 

Ψυχροτέραις ὥραις ual af μυῖαι χαϑήμεναι βομβοῦσιν, ἀμυδρῶς ὃὲ χαὶ 169v 
ῃ - b) 4 9. \ a= a. , ~ \ ¢ πόΐ ΄ x = ~ 

παντελῶς ἀναισϑήτως διὰ τὸ ἠρέμα χινεῖν τὸ ὑπόζωμα. ἢ μὲν οὖν τῶν 10 
΄ wy γ Ὁ x > 5 ~ \ 

λεγομένων πάντων διάνοια αὕτη, χατὰ δὲ τὰς λέξεις τὸ Ev αὐτῷ γὰρ 
~ Vv , 

τῷ ὑποζώματι τῷ ἐμφύτῳ πνεύματι atpovtt καὶ συνίζοντι 
~ sf > ΄ ΚΝ Ν τ ΄ \ 2 ~ ¢ meds ae = 

5 τοιοῦτον ἔστι" συμβαίνει χατὰ τὸν μενα TOV εν τῷ ὑυποςωματι ὄντα γινε- 1ῦ 

ι 

Th) 

ota: τρῖψιν ὑπὸ τοῦ ἐμφύτου saUaL ESS: ἐπεὶ yao τὸ ἐν τῷ ὑποζώματι 
δ " ~ > ~ \ 

ὃν ἔμφυτον πνεῦμα aipov καὶ συνίζον, ἤτοι ἀνοῖγον χαὶ χλεῖον τὰ σχίσματα, 

διὰ τοῦ ἐναπολαμβανομένου ἀέρος γίνεται routs πρὸς tov ὑμένα, δηλονότι 
ad >? ~ Ip 

ὑπὸ τοῦ ἐμφύτου πνεύματος γίνεται τρῖψις. αὐτὸς 6 ἔοιχε διὰ τῆς λέξεως 
paren τὰ τ ΟΣ ~ ΟῚ τ 

10 δηλοῦν. ὅτι αὐτὸ τὸ ἔμφυτον πνεῦμά ἐστι τὸ ψοφοῦν, ual οὐχὶ ὃ ἐναπο- 

λαμβανόμενος διὰ τῶν σχισμάτων ἀήρ. ἔοιχεν οὖν διὰ τῆς λέξεως λέγειν, 30 

ὅτι τὸ ἔμφυτον πνεῦμα ἐστι τὸ Ψψοφοῦν ἐχτεινόμενον χαὶ συστελλόμενον 

(ἐν γὰρ τῇ ἐχτάσει προσπῖπτον τῷ ὑμένι ποιεῖ ψόφον), χαὶ ἴσως εἴη ἂν χαὶ 

τοῦτο γινόμενον" ἐπεὶ δὲ τὰ ἀναπνέοντα δοχεῖ ὅτι τῇ τοῦ εἰσιόντος ἔξωϑεν 

15 ἀέρος εἰσόδῳ χινοῦσι τὸν ϑώραχα, ἵνα μή τις ὑπολάβῃ, ὅτι χαὶ αἱ μυῖαι 

χαὶ τὰ ἄλλα πάντα διά τινος ἀέρος εἰσερχομένου διὰ τοῦ στόματος χινοῦσι 
Ν τὸν ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα τόπον, ἐπήγαγε" 

Ρ. 4172411 Παραπλήσιον γὰρ συμβαίνιει, κἂν εἴ τίς τινα τῶν ἀνα- 

πνεόντων πνίγοι τὸ στόμα χατασχών. 25 

a (0) xo) oS Ss) e Ox < 5 Cc 
ce 20 “Ὥσπερ γὰρ τὰ πνιγόμενα χινοῦσι τὸν ϑώραχα, χαίτοι μὴ ε 

τότε ἔξωϑεν ἀέρος, οὕτω χαὶ ταῦτα χινήσουσι τῷ ἐμφύτῳ πνεύματι τὸν 

ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα τόπον, GAR οὐ διά τινος ἔξωϑεν εἰσερχομένου. ὅτι δὲ ἐ 

τοῖς χαταπνιγομένοις ζῳοις, ἀνθρώποις ἢ ἄλλοις τισίν, οὐχ εἰσέρχεται 

ϑύραϑεν ἀήρ. δῆλον: χατέχουσι γὰρ οἱ χαταπνίγοντες ταῖς σφῶν χερσὶ τὸ 40 

τῷ σι στόμα χαὶ τὰς ῥῖνας τῶν χαταπνιγομένων χαὶ οὐχ ἐῶσιν εἰσέρχεσϑαι τὸν 

ἀέρα. ἀλλὰ τοῖς μὲν χαταπνιγομένοις χαὶ ὅλως τοῖς ἀναπνέουσιν οὐχ ἐστιν 
ἱχανὴ ἣ ἐχτὸς γινομένη τοῦ ἀέρος Πρ στο." εἰς τὸ χαταψύχειν διὰ τὴν 

τῆς σαρχὸς παχύτητα, χαὶ ἐπὶ τούτῳ χρεία τοῦ εἰσελθεῖν αὐτὸν ἐντός: 

τοῖς δ᾽ ἐντόμοις ἱχανή. ἐν δὲ τοῖς τρυπήμασι τοῦ καλάμου οἱ μὲν αὐληταὶ 
30 αὐλοῦντες τίϑενται τοὺς δαχτύλους, of δὲ παῖδες ὑμένας λεπτούς" ἐν οἷς 

ὑμέσι προσπῖπτον τὸ ἐμφυσώμενον πνεῦμα ποιεῖ τὸν ψόφον. χαὶ τοῖς μὲν 4 

ὄδουσι τέττιξιν ἔσχισται τὸ ὑπόζωμα, τοῖς δὲ μὴ ἄδουσιν οὐχ ἔσχισται. 
(do διὰ τὴν σχίσιν τὸ ἄδειν, τὸ ph ἄδειν διὰ τὸ uy ἐσχίσϑαι. ὥστε E 

"» € , ΄ ς ~ s \ ~ ~ ded ‘ ic ~ ἘΣ ~ 

αςιῶ τὸν ὕειότατον (400 Ξτᾶαιρὸν οἷά τὴς νὺν λέξεως ἢ υὑπονοξιν ἕν τῇ 

λ 35 λέξει τῇ ἐν αὐτᾷ γὰρ τῷ ὑποζώματι τῷ ἐμφύτῳ πνεύματι αἴροντι 

3 διάνοια πάντων © τὸ om. © 5 ἐστι] τι δηλοῦται C 6 ἐπειδὴ C 

τ post ἔμφυτον add. ϑερμὸν ἤτοι C 9 γίνεται 7 τρίψις ante ὑπὸ C 12 ἐστι 

τὸ ψοφοῦν om. C 13 yap om. SC ποιεῖν C 13. 14 ἴσως ἂν τοῦτο © 
15 ὑπολάβοι S 18 χἂν om. Arist. MZ τινι Arist. MZ 19 πνίγοι a: 

πνίγον ὃ: πνίγη C 21. χινοῦσι Ο 22 τινος] τοῦ a post δὲ add. χαὶ © 

τοῦ] ἔστι a εἰσελθεῖν ἐντὸς αὐτῶν S 

τοῖς μὴ ἄδουσιν C 

24.25 τὰς ῥῖνας καὶ τὸ στόμα S 28 

31 ἔμφυτον C 82 οὐχ ἔτχισται δὲ 
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\ “ts σ wv ~~ , b] Ἁ ~ ( 

χαὶ συνίζοντι, ὅτι τὸ ἔμφυτον πνεῦμα ἐστι τὸ προσπῖπτον τῷ ὑμένι χαὶ 169¥ 

ὶ 
‘ ‘ 

~ "Δ ~ Vv , 

ψοφοῦν. διὰ τί γὰρ χαὶ ἐν τοῖς μὴ ἔχουσι aes τ γίνεται ψόφος, 50 

χαίτοι τοῦ πνεύματος τοῦ ἐμφύτου πρραπίπτοντος χαὶ ἐν τούτοις πρὸς τὸ 

ἀνάλογον τῷ ὑμένι; GAN ἴσως οὐ χρὴ χαταψηφίζεσϑαι ἀνδρὸς πολλοὺς \ \ \ ? ty 
> \ / ‘ ΄»Ἡ 

ἐπὶ φιλοσοφίᾳ πόνους τ as χαὶ δυναμένου χάλλιον ἐμ 
\ ~ > ΄ 5) ἄλλων τῶν ὑπὲρ ἐμὲ τῆς ᾿Δριστοτέλους διανοίας ἐφάπτεσϑαι. δι 

μὲν τὰ πρῶτα ἢ ἐκείνου. ἐπιβολή, ἢ 
φιλομαϑέσι. 

Tl. ᾿ Νὰ ὃ 
’ 

> \ 

ΠΗ 

Ἁ σ Ἂ ~ 

& ἐμὴ τετάχϑω ὅπου φίλον τοῖς ov 

> CRY ~ 9) ΄ , v aA ε , 
ἑξῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους βασανιστέον. ἔχει G8 ὁ πνεύμων | 

10 τῶν ὀλιγαίμων ἄρσιν διὰ τὸ εἶναι πλήρης πνεύματος. τὸ δὲ αἶμα [τῦτ 
Ἁ χαὶ τὸ ὑγρὸν Ex παραλλήλου χεῖται. δύναται ὃξ πολὺν χρόνον ἀπνευστὶ 

ζῆν ual διαμένεν τὰ ὀλίγαιμον ἔχοντα τὸν πνεύμονα διὰ τὴν ψυχρότητα" 

ψυχρὸς γὰρ ὧν διὰ τὴν ὀλιγαιμίαν οὐ δεῖται πολλῆς χαὶ πυχνῆς τῆς χατα- 

ψύξεως Sta τε τοῦτο χαὶ τὸ πῆς πολὺν χρύνον τὸν εἰσελϑόντα ἀέρα 
> 15 διαφυλάττειν ψυχρόν" τὸ γὰρ ψυχρὸν εἰς ψυχρὸν εἰσελϑὸν de διατελεῖ. 5 

τς ὃς εἶναι ὁ τοιοῦτος πνεύμων Poi ees ὡς πρὸς τοὺς λίαν ϑερμούς, 

ἐπεὶ ἔχει χαὶ οὗτος ϑερμότητα, ἀλλ᾽ ἧττον" τὸ δ᾽ eee ie τοῦ ἐναντίου 
5 ‘ το ’ 

ἐστὶν ἧττον. οὐ δύναται δὲ τέλος, τουτέστι διὰ τέλους χαὶ ὅλης τῆς 

αὑτῶν ζωῆς, ζῆν ἀπνευστί, ἀλλ' fe τινός: οὐ γάρ ἐστι ee ὃ τοιοῦτος 

20 πνεύμων ψυχρός, ἵν᾽ ὅλως μὴ δεῖται τῆς ϑύραϑεν χαταψύξεως, ἀλλὰ πῇ. 

ὦ or 

pis > ~ ~ 5) = = ‘ 

p.475a31 Ev yap tots ὑγροῖς πολὺν χρόνον ἀνανήχεται, ἂν μὴ 10 

λίαν ἢ ψυχρὸν ἣ ϑερμόν. 

᾿Επειδὴ τοῖς ἀναπνέουσι τὸ ζῆν te χαὶ εἶναί ἐστιν ἐν τῷ τὸν ἀέρα f t 
Vv A = τ \ v = b) ᾿ς 4 yh Ἃ Ἂν» ΕἾ ‘ aR Lea ΞΕ 

δέ -- estar, εἴπερ ual τὰ ἔντομα ἀνέπνει, οὐχ ἂν ἔζη χωρὶς τοῦ δέχεσϑαι 
ἀέρα. ζῶσι δέ: ἣν γάρ τις αὐτὰ βαπτίσῃ xa)’ ὕδατος, μένει πολὺν oa 

~ 

ζῶντα, ὅσον οὐ δύναταί τι τῶν ἀναπνεόντων ἐμμεῖναι. χαὶ δῆλον ὅτι οὐχ 
3 ΄ > ~ ~ ᾿Ν ΄ "7 " - 

ἀναπνέουσιν: οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῷ τοῦ ὕδατος βάϑει ἀήρ, ἵνα ἀναπνῇ. εἰ 
ἊΝ σ ~ " > ζῶ o ΄ ~ » . 
ὃξ λέγει τίς, ὅτι ζῇ διὰ τὴν ἀπὸ tod ὕδατος χατάψυξιν, πρῶτον μὲν gow- 15 

τητέον αὐτόν, πότερον διὰ τοῦ στόματος εἰσέρχεται τὸ ὕδωρ χαὶ χκατα- 
’ Ἅ Ἅ ~ (J ~ ΄ ~ fs ’ ~ 

30 Ψύχει 7 ἐχτὸς ὃν τῇ ἁφῇ τὴν χατάψυξιν ποιεῖ. εἰ μὲν οὖν εἰσιόν, πῶς 

οὐ πνίγεται; εἰ δ᾽ οὐχ εἰσιόν, ἀλλ᾽ ἐχτὸς ual ἁπτόμενον, πάλιν οὐχ ἀνα- 

πνεῖ. φϑείρονται δὲ ὑπὸ τῶν λίαν [ὑγρῶν] ϑερμῶν 7 ψυχρῶν διὰ τὸ μαραίνε 
σϑαι τὸ ἔμφυτον ϑερυὸν τῇ ὑπερβολῇ τῆς ϑερμότητος 7 σβέννυσϑαι τῇ 

ὃ τοῦ ἐμφύτου πνεύματος C 4 post πολλοὺς add. μὲν ἃ 6 post τῆς add. 

τοῦ © 7 4 δὲ---φιλομαϑέσι (8) om. C 8 φιλομαϑοῦσι 8 10 πνεῦμα 

Arist. MZ 12 ζῆν καὶ om. SC 18 πολλάκις C 16 εἶναι post πνεύμων C 

ϑερμούς a, e corr. ὃ: Ψυχρούς C, prius 5 17 ἀλλ᾽ ἥττων C 18 τελείως C 
τελέως Arist. Z) 18. 19 ὄλων τῶν αὐτῶν ζώων C 20 δέηται conicio 

πῇ SC: πως a, tum τὰ δ᾽ ἑξῆς σαφῆ add. C 21 ἀνανήχεται πολὺν χρόνον, ἐὰν C 

ἀνέχεται Arist. MZ 23 ἐπεὶ C 24 ἀναπνεῖ C 26 ante ζῶντα add. 
ὄντα © 30 ὃν] ὧν 8 οὖν C: om. Sa 32 ὑγρῶν delevi, v. Arist. 
post ψυχρῶν add. ὄντων C 

οὕ 
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a ΄ Nn \~ ~ ! , = nan tan SS) ‘ 
ἡπτε, ηλι mpm 4)" οτ Ὡς ῃ Ἐ Ξ “0 τ᾿ 
ὑπερβολῇ τὴς 727 PO WTO. τ ὦ ν ᾿αρ τὴ 

- A Vv a7 

i¢ αὐχρᾶν evoust δύναμιν, 170r 
Vv Ἁ ἀναπνεῖν τοιοῦτον ἂν εἴη: τὰ μιχρὰν ἔχοντα % 

pie ΩΣ ὦ 
πυχνότερον ζητε 

δύναμιν τοῦ συνίστασϑαι χαὶ ζῆν χωρὶς τοῦ ἀναπνεῖν πυχνότερον ζητεῖ 
> 7 bid ΄ ΄ > \ X Cw iy f NS gen x ἘΣ 5) iy ΄ ἀναπνεῖν. ἀδυναυία γάρ ἐστι χαὶ τὸ uh δύνασϑαι ἐπὶ πολὺ ζῆν ἀπνευστί, 
ὥσπερ πάλιν δύναμις τὸ δύνασϑαι. εἰ δὴ τῶν ἀναπνεόντων φϑαρτιχόν ἐστι 

τὸ μὴ ἀναπνεῖν. εἴπερ ἀνέπνεον at υυΐα!, ἐν τῷ ὕδατι οὖσαι χαὶ μὴ ἀνα- 
Ζ DI] πνέουσαι ταχὺ ἂν ἐφϑείροντο: οὐ yap εἰσιν οὕτως ἰσχυραί, ὥστε δύνασϑαι 

" ᾿ 

ἐπὶ πολὺ φέρειν τὴν τοῦ φϑαρτιχοῦ παρουσίαν, ἀλλὰ πάμπαν ἀσϑενεῖς. 
\ \ ΄ 2 , ΟῚ ~ OD oO “ - Re , een 

χαΐτοι GE πολὺν μένουσαι χρόνον ἐν τῷ ὕδατι ὅμως οὐ ζῶσι διὰ τέλους" 30 

πληρουμένης γὰρ τῆς χοιλίας χαὶ φϑειρομένου τῇ πληρώσει τοῦ ἐν τι 

ὑποζώματι ὑγροῦ, τουτέστι τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ (ὑγρὸν γάρ ἐστι τ 

ἔμφυτον ϑερμόν), φϑείρονται. φϑείρεται γὰρ χαὶ ὑπὸ τοῦ ὁμοίου τὸ ὅμοιον, 

ὡς πολλάχις εἴρηται, ὅταν ᾧ τὸ μὲν πολύ, ϑάτερον δὲ ὀλίγον. ἂν δέ τις 

αὐτὰς εἰς τέφραν χατορύξειεν μετρίως οὖσαν ϑερμὴν χαὶ χρονίσωσιν ἐν 

αὐτῇ. ἀνίστανται. ἀπατμισϑὲν γὰρ τῇ τῆς τέφρας ϑερμότητι τὸ ἀλλότριον 

ὑγρόν, ἀνίστανται. μικρᾶς γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων τυχόντα βοηϑείας 35 

ἀνίστανται" χαὶ γὰρ ot τῆς γῆς a ee σχώληχες ἐξάγονται ϑερμανϑείσης 

ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ὅτι δὲ χαὶ τὰ ἔνυδρα ἄναιμα τῶν ἐνύδρων ἐναίμων πλείονα 

χρύνον ἐχτὸς ζῇ; σαφῶς 
= ‘ 

ι 0 ὃὲ οὐ μὴν ε χεῖ πρὸς τὸ ζῆν διὰ τὸ GAt- 88 νὴ a On »Ἥ Φ ty - 10) oO? = iJ 
oOo 

“ἢ Ύ πα ΡΟΣ λύπες ΠΧ the ΞΘ Are ve δ ctw 170° γόϑερμα εἶναι τοιοῦτόν ἐστι" | πρὸς μὲν to ζῆν ἄχρι τινὸς ἐν τῷ [ἢ 
SUE, δ 2 5 EG 73 x Qe , ae Perry aN shes -Σ- a7 , 9 

ἀέρι ἱχανή ἐστιν ἢ ὀλιγοϑερμία αὐτῶν (χορηγεῖ γὰρ αὐτοῖς δύναμίν twa), 51 
΄ 5 “ ΄ 

διὰ τέλους δ᾽ οὐχ txavy. ἀλλὰ χαὶ τὸ εὑρίσχονται ὀρυττόμενοι τοι- 
- v > v wv ~ ~ \~ ~ or 

οὗτον ἄν, οἶμαι, εἴη" ἄν τις ἐν τῇ γῇ χαταχώσειεν ἰχϑῦς ζῶντας, εἶτα 

διορύξειεν, ebpot ἂν αὐτοὺς ζῶντας. 
5 ~ wv lA 

ἐν ἑαυτοῖς ἄνϑρωποι, ἵπποι, ϑύρα- 
ia ant a? Crem ~> - - 

[Δ δ᾽ ἑξῆς δῆλα. ζῳοτοχοῦσι ὃ 
(Ve πος ἘΞΑ κι ΟΡ ΝΟΣ ΓΕ A \ SEEN 

Vev 62 τὰ σελάχη" χαίτοι χαὶ αὐτὰ 

\ 
Φ 

> 
ξ — ν ἑαυτοῖς ζῳοτοχεῖ᾽ ἀλλ᾽ οὖν αὐτὰ 2% 

πρότερον ἐν ἑαυτοῖς ὠοτοχήσαντα οὕτω ζῳοτοχεῖ, χαὶ ἅμα τῷ ζῳωϑῆνα: 

τὸ mov εὐθὺς πίπτει ϑύραζε. χαὶ ἐχεῖνα μέν, φησὶ τὰ ζωοτοχοῦντα 

ἐν ξαυτοῖς, ἔναιμον ἔχει τὸν πνεύμονα, τὰ δὲ ὠοτοχοῦντα σομφόν᾽" δι᾽ 
ἣν eeu ae τητα χαὶ χρῆται τῇ eee TA) μανότερον, τουτέστι βραδύτερον 

~ 

χαὶ ὡς εἰπεῖν je GAR οὐ σφοδρότερον ὥσπερ τὰ ἄλλα. χρῶνται 

62, φησί, τῇ ἀναπνοῇ ual at χελῶναι χαὶ αἱ ὕδραι, ὑπερέχοντα, τουτ- 

1 ἐν--ἔχουσι SC (ἐν yap τοῖς ex Arist. Ρ. 414 49] ὃ): χαίτοι τὰ μιχρὰ ἔχοντα cum Arist. a, 

qui haee et proxima usque ad p. 4110 in lemmate ponit 2 ante τοιοῦτον e 

v. 4 ἀδυναμία ---ἀπνευστί rep. C Ὁ τοῦ συνίστ.--- ἀναπνεῖν e Michaele add. Arist. P 

7 ταχὺ a: τάχιον SC ἰσχυρὰ C 9 δὲ om. © χρόνον μένουσαι C 

10 πνιγομένης Arist. MSZ 11 ὑγροῦ] ϑερμοῦ Arist. MZ ἐστι om. © 12 zai SC: 

om. a 18 πολλάκις εἴρηται] v. Bonitz, Ind. p. 511239 14 αὐτὰ a 20 τὸ δὲ et 

(21) τοιοῦτόν ἐστι om., lemma posuit a Cry διὰ τὸ om. Arist. MZ 22 ἡ om. S 

23 éputtépeva C 25 ὀρύξειεν SC 26 αὑτοῖς C ἵπποι om. S 

φ 
21 σελάχια C αὑτοῖς Ο 28 ὠοτοχήσαντες 5 28. ῶ9 μέμνηται ϑεό ἐν 

τῷ περὶ ἰχϑύων in mg. S Ol μανώτερον ἃ: μανώδει C 0 καὶ (post ἀναπνοῇ) 

om. C umepavéyovta C 
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vw ~ ~ a, , σ ~ 

dot ἔχοντα τὸ στόμα ἄνωϑεν ie τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας, ἵνα ἀναπνῇ. 170v 
δ ; 2 ek ew 

τὸ ὃὲ χαὶ τίχτειν ἐν τῷ ξηρῷ ἢ ἐν τῷ ὑγρῷ ἴσον ἐστὶ τῷ “xat ἐν τῷ 30 
~ 

| aS rh ae ἘΞ ae 

ξηρῷ καὶ ἐν τῷ byp@’. ἃ δέ, φησίν, ἔχουσιν οἱ ἰχϑύες, οὐχ εἰσι ποῦες, 
"» v ΄ ΄ " ΄ ~ ~ ~ ΄ » 5] ‘ 

ἀλλ ἔχουσιν ὁμοιότητα χαὶ ἀναλογίαν ταῖς τῶν πτηνῶν πτέρυξιν. ἐπε! 

5 δ᾽ 6 μὲν πνεύμων ἐστὶ διὰ τὸ δέχεσϑαι τὸ πνεῦμα, ὥσπερ τὰ βράγχια 
X39 >. 

διὰ τὸ τὸ ὕδωρ, οὐδὲν BE ἅμα ἀναπνεῖ χαὶ Séyeta: τὸ ὕδωρ, εἰχότως 
‘ 

‘ w , aT ~ \ 5» ΄ >) ~ 

οὐδὲν ἐστιν ἔχον ἅμα βράγχια χαὶ ENE N τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι TH 

“οὐδέν ἐστιν ἔχον πνεύμονα χαὶ δεχόμενον Gdwp’, εἰ χαὶ ἐπὶ τοῦ δελφῖνος 
: 

Ξ Ξ : Εν ἀκ Viee ; 
τοῦτο δοχεῖ" ἔχων γὰρ πνεύμονα δοχεῖ δέχεσϑαι χαὶ ὕδωρ, ὅπερ μετ΄ ὀλίγον 80 

10 δειχϑήσεται ψεῦδος. 
Τὰ δ᾽ ἑξῆς σαφέστατα. πρὸς ὃ 

᾿ 

«ἡ χωλύεσϑαι τὴν τροφὴν ὑπὸ o- a o- 

~ ΄ ΄ ΄ , \ ~ 3 As \ aoe Te τ: 

τοῦ TVEVUATOS LEN AYVNXEV Ἢ φύσις χαι τοις AVATVEODOL XAL τοις ὁξγχ9 

4 ΄ , >] > ~ >] ~ 

usvots τὸ leg eae τὰς χαταπόσεις μήτε ἐν TH εἰσπνοῇ μήτε ἐν τῇ 

} τῆς ἀρτηρίας ἣ ἐπι 
(ἢ. " x a = Φ ΕΞ ΓΟ, < ot J O2 -~ Ὁ =) 

a ==) 
[0] oan a < ° 3 ~~ ΟΣ A a on ἘΝ R oc 

oO 
Oo a R pnd Rs a Oo- 

, ΄ , 5 Ἃ c 

15 γλωττίς, εἴπερ ἐν Τὰ» τ χατάποσις, εἰσήρχετο ἂν ἢ τροφὴ ἐν τῇ ἀρτηρία. 

χαὶ ἐπνίγετο τὸ ζῷον. ὁμοίως δὲ xat ἐν τῇ ἐχπνοῇ᾽ χαὶ γὰρ χαὶ τότε 40 
"» ΄ > ΄ ΄ » - Ξ ~ v > SOS ~ 

ἠρμένη ἐστὶν ἣ ἐπιγλωττίς. οὔτε οὖν ἐν τῇ εἰσπνοῇ οὔτε ἐν τῇ ἐχπνοῇ 
\ , ¢ » 3 ~ ΄ σ 4 ~ >.) 

γίνεται ἣ χατάποσις, ἀλλ ἐν τῷ μεταξύ, ὅτε χατέχομεν τὸ πνεῦμα. Ot 
9.) 

> 

i 

’ 

i 
Α ἌΝ > 70 ~ > Δ .9 7 See ME. ec oO” 

ας GvTas ἐχτίϑεται σαφως αἰτιας. OL Ἣν O αἱιτιᾶὰν οὐχ εχουσιν οἱ ὄρνιϑες 

> ΄ ᾿ > ~ Ls I > \ > 
90 ἐπιγλωττίδα, εἴρηται ἐν τῇ Περὶ ζῴων μορίων πραγματεία" etme yap ἐν 

ἐχείνοις ὅτι διὰ τὴν τοῦ δέρματος Sukyporyta, Get δὲ ἁπαλὴν εἶναι τὴν 
ἐπιγλωττίδα, ἵνα τάχιον χινῆται. οἱ δὲ ἰχϑύες ἅμα χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ 

΄ τό τε ὕδωρ ἐχπέμπουσι διὰ τῶν βραγχίων χαὶ τὴν τροφὴν δέχονται διὰ 45 "» 

o 

τοῦ στόυατος. 

= ay ΄ ᾿ ’ x , Χ 2. 

p.476>7 ᾿Αρτηρίαν μὲν yap οὐχ ἔχουσιν, ὥστε ταύτῃ μὲν οὐδὲν τῷ or 

ἂν βλάπτοιντο. 

Εἰπὼν ὅτι ἅμα τε τὸ ὑγρὸν διὰ τῶν βραγχίων πέμπουσι χαὶ τὴν τρο- 50 

ony δ'ὰ τοῦ στόματος δέχονται, τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν ἅμα γίνεται 7 τε τοῦ 

ὕδατος ἄφεσις χαὶ ἣ τῆς tors εἴσοδος, διὰ τούτων του, ἔστι δὲ τὸ 
80 λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον" εἰ γὰρ ἐδέ JR THY τροφὴν μετὰ τοῦ ὕδατος, 

> A 

ἐπνίγοντο ἂν. χαὶ ἐπεὶ ἀρτηρίαν οὐχ ἔχουσι, τὴν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας βλά- 

βην, ἥτις Ὁ τὴς ἐμπιπτούσης εἰς αὐτὴν τῆς τροφῆς, ἐχφεύγουσι. εν ὃὲ 
‘ 

, δ > ~ ~ ~ y ce 
Ἱενομένην ἂν ἀπὸ τῆς χοιλίας, εἰσελϑόντος ἐν αὐτῇ tod ὕδατος, οὐχ ἂν δῦ 
ΔΙῚ > ΄ o> > ‘ eee 3 
ἐξέφυγον: εἰσήρχετο δ᾽ ἂν ἐν ταύτῃ τὸ 5 ὙΠῸ εἰ μὴ ἤφιετο ἐν τῇ χατα- 

ἣν , Ve 9 - | , . > 5 ~ o ~- 

35 πόσει ἔξω διὰ τῶν βραγχίων. τοὺς δὲ ὀδόντας ἔχουσιν ὀξεῖς, ὅπως [{|- ‘ 3 

1 ἔχουσαι C τὸ στόμα in Arist. textu cum MZ om., ut vid. 2 cum Arist. 5 

χαὶ καϑ᾽ ---ξηρῷ om. 5 μὲν om. ὃ 6 post διὰ τὸ add. δέχεσϑα!: 
οὐδὲν---δωρ C: om. Sa 7 ἅμα--ἔχον (8) om. Ο 8 δεχόμενα a 13 ὕδωρ C 
17 ἐστὶν om. SC post ἐπιγλωττὶς add. τυγχάνει Ὁ 20 Περὶ ζῴων μορίων] 

ὃ p. 664056 22 χινεῖται C 25 yap a: om. SC οὐϑὲν C (Arist.) 

26 ἂν om. C 34 ἐξέφυγεν C αὐτῇ SC 



to or 
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x QR a R ~ [0] Φ Ἔ Q ar ατίζωσι ταχέως τὴν τροφήν. περὶ οὗ ἐπὶ πλέον εἴρηται ἐν τοῖς [{|- 

τὶ Ἁ ͵ 

Περὶ ae μορίων. 

p. 476013 [Περὶ δὲ τὰ χητώδη τῶν ἐνύδρων ἀπορήσειεν ἂν τις. 

Εἰπὼν ὅτι οὐδέν ἐστι ζῷον ἔχον ἅμα πνεύμονα χαὶ βραγ) ὅπε ν ὅτι οὐδέν ἐ ἢ ἔχ (UO πνεύ! χ ράγχια, ὅπερ 2 
\ ~ Vv ΄ \ ΗΝ, Cc X iC la >] a. 

ταὐτὸν εἶναι ἐλέγομεν τῷ 2° TVEDUOVA χαὶ eae τὸ ὑγρόν, ἐπειδὴ 

Lv ἀπορήσειεν ἄν 
\ 5 - 

τις χαὶ τίθησι σαφῶς τὴν ἀπορίαν. τὸ δὲ eye! γὰρ xaxet χατὰ λόγον 

δὲ ὮΝ > ΄ 

ἐπί τινων δοχεῖ γίνεσϑαι. οὐχ ἀληϑῶς δὲ δοχεῖ, ἐπα 
ro) » 

5» ~ ς σ΄ λ ax Ὁ ΚΝ , 5 

ἴσον ἐστὶ τῷ “et δ ὅτι τὸ ὕδωρ οὐ δέχονται διὰ χατάψυξιν, ἀλλὰ 

ἄλλο τι, χατὰ λόγον ἂν ἔχοι χαὶ ἐπὶ τούτων τὸ γινόμενον. ἐν δὲ τῇ 
‘ ~ 4 

λέξει th αἴτιον δὲ τούτου τὸ νῦν εἰρημένον ἀντὶ τοῦ τὸ νῦν ῥηϑησό- 
’ὔ {Zh / >] ~ vw 

vevov’. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ὑπερέχοντα χαὶ νῦν ταὐτόν ἐστι τῷ ἄνωϑεν 
~ ~ leant 5 Vv 4 ~ - 

τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας τὸ στόμα ἔχοντα. λέγει δὲ χαὶ ὅτι, ἂν Wor τὰ 

δίχτυα ἐν τῷ τῆς ϑαλάττης βυϑῷ xat Ben ἐν αὐτοῖς δελφὶς ἢ ἄλλο τι 
> mh syv2 fed 

τῶν Enso a rue Seat διὰ τί; ὅτι οὔχ ἐστιν ἐχεῖ ἀήρ, ἵνα ἀναπνέωσιν. 
“4 \ c , ~ σ , 

εἰπὼν δὲ ὅτι οὐ χαταψύξεως ἕνεχα δέχονται τὸ ὑγρόν, τοῦ ὅλως τέως δέχε- 
A , C > > ΄ ΄ > 5) ἐν 5 eer. 

ota. τὴν αἰτιαν ἐπαΐει vee ἐπειδὴ γὰρ τρέφονται ἐν τῷ VOU Ὡν < R mi 

χαῖον ἐν τῇ τροφῇ εἰσέργεσϑαι ὕδωρ. GAN οὐ χάριν χαταψύξεως. διὸ 
2 τ ru) = ξρχξε ς p> u χ ' νυ Se 5 

χαὶ ἔχουσι τὸν χαλούμενον αὐλόν, χαὶ διὰ usv τοῦ αὐλοῦ ἐξέρχεται ex a o- σὺ 

τὸ ὕδωρ, ὥσπερ διὰ τῶν βραγχίων τοῖς ἔχουσι βράγχια, διὰ δὲ τοῦ πρὸς 

τὴν χοιλίαν πόρου ἀπέρχεται ἢ τροφὴ πρὸς αὐτήν. ἀνασπᾷ οὖν, του- 
΄ σ \ FF: \ o> >» \ ~ ¢ Ἷ , ‘ 

τέστιν ἕλχει zal ἐξάγει. τὸ ὕδωρ διὰ tod αὐλοῦ, ὥσπερ οἱ ἰχϑύες χατὰ 
" , ΄ - 8 ~ ’ ~ , 

τὰ βράγχια, τουτέστι διὰ τῶν βραγχίων. σημεῖον δέ, φησί, τοῦ μὴ χάριν 
Ἂν as ! ,» Of. ἢ paN or 3 \ ¢ §é Bie ~ bp) mr ~ a) or SY 

χαταψύξεως δέχεσϑαι τὸ ὕδωρ xat ἢ ϑέσις τοῦ αὐλοῦ, δι οὗ ἀνασπῶσ! 

τὸ ὕδωρ’ οὐ γὰρ τείνει χαὶ περαίνει πρός τι τῶν σπλάγχνων (τὰ γὰρ σπλαγ- 
τ v > Ἀ , Nn Pea τὸ ὯΝ x \ 

yva εἶπεν ἔναιμα), οἷον πρὸς τὸν πνεύμονα ἢ τὴν χαρδίαν. ἐπειδὴ γὰρ 

χάριν τούτων γίνεται ἣ χατάψυξις, ἔδει, εἴπερ τὸ ὕδωρ διὰ χατάψυξιν 
’, Ν 

ἐδέχοντο, τὸν αὐλὸν τὸν τὸ ὕδωρ ἀνασπῶντα περαίνει < a Ὁ ὃς τὸν πνεύμονα 
Ἃ ‘ ΄, 5 ΄ Q7 5 \ \ QZ "4 \ ~ ΡῚ 

ἢ τὴν χαρδίαν. οὐ περαίνει δέ, ἀλλὰ τὴν ὕέσιν ἔχει πρὸ τοῦ εγχε- 
΄ Vv ~ ~ ~ ar ~ Vv ~ 

φάλου" ἔμπροσθεν γὰρ αὐτοῦ χεῖται. πῶς δὲ χεῖται, εἴρηται ἐν ταῖς Περὶ 
yet Ξ ΄ a \ 5 ~ A Lr Uy / ΄ ΄ δι ΜΕ ᾿ \ 

ζῴων ἱστορίαις, xat ἐν τῇ Περὶ ζῴων μορίων. ὁμοίως δὲ τούτοις χαὶ διὰ 
΄ οἱ See, \ \ ΄ as \ ς \ 2 

ταυτὴν THY GAITLAY χαὶ τὰ υαλάχια οξχονται TO uypov ἐν τῷ αὐλῷ. αλλ 

οὐ χάριν χαταψύξεως. δι᾽ οὗ αὐλοῦ ἐχπέμπουσι χαὶ αὐτὰ τὸ ὕδωρ ἔξω. 

ἀφιᾶσι δὲ τὸ ὕδωρ χαὶ οἱ χάραβοι διὰ τῶν ἐπιπυγμάτων, ὥσπερ πόρων 

τοῖς ἃ: TH S: τῇ C 2 Περὶ ζῴων μορίων] Γ᾿ 14 p. ΟΤῦ Ὁ .3 τῶν] τὰ 5 

ταυτὸν ἦν εἰ ἔλεγε C ἐλέγομεν) p. 199,8 7 γὰρ] δὲ Arist. praeter S χἀχεῖνα 

Arist. MSZ ὃ ἐστὶ om. C 10 prius τὸ seripsi (vel post εἰρ. add. τὸ νῦν εἰρη- 

μένον): tH libri 10. 11 ῥηθησόμενον Arist. P, cf. ad p. 192,8 11 τὸ corr. in 

τὰ S zai νῦν] cf. p. 133,1 12 xat om. C εἰσὶ Ὁ 13 ἐν---βυϑῷ] 

τῶν βυϑῶν C δελφὶν C τι om. © 14 διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐκεῖσε ἀέρα, 

C ἀὴρ ἐκεῖ 8 15 ὅτι] ὡς C 17 ἐν] σὺν Ο οὐ] ἐπεὶ μὴ C 

18 διὸ καὶ om. ὁ 20 αὐτήν] thy χοιλίαν C 29 εἴρηται post ἱστορίαις a 

). 80 Περὶ ζῴων ἱστορίαις] Θ 2 p. 8902 30 Περὶ ζῴων μορίων] Δ 18 p. 697417 

αὐτὸ τὸ ὑγρὸν C 88 ἐπιπτυγμάτων Arist. libri praeter S 

> 

τ or 
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τῶν τοιούτων ὄντων ἐπιπυγμάτων χαὶ τελευτώντων παρὰ τὰ δασέα, τὰ ITI 
- ~ . l4 ‘ 3 ~ b) ~ ‘ 

ἐοικότα πτεροῖς. πῶς δὲ ἔχουσι ϑέσεως, ϑεωρείσϑω 2x τῶν ἀνατομῶν χαὶ 

τῶν [Περὶ τὰ Coie ἱστοριῶν. at δὲ σηπίαι ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ χοίλου 
τοῦ ὄντος ἄνωϑεν τῆς χαλουμένης χεφαλῆς. 

5 p.477a7 [Περὶ μὲν οὖν τοῦ δέχεσϑαι τὸ ὑγρόν, εἴρηται ὅτι συμ- 4 
βαίνει διὰ κατάψυξιν. 

, - - Ὁ , Vv > ΄ ~ 

Ασαφῶς ἐπῆχται διὰ βραχυλογίαν, εἴη δ᾽’ ἄν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον" 
περὶ μὲν οὖν τοῦ δέχεσϑαι τὸ ὑγρόν, εἴρηται ὅτι τινὰ μὲν δέχοντα: διὰ 50 
Ξ “3. » ἐξ \ ΝᾺ > ᾿ deh eA Ἢ es, ἸῸΝ σ 5 a Av _ Ae 

χατάψυξιν, τινὰ δὲ οἷον δελφῖνες, σηπίαι, τὰ ὅμοια οὐ διὰ χατάψυξιν, ἀλλὰ 
SN . ~ ἈΠ. ΠΟΎΣ ΟΝ © Dre ΄ 10 διὰ τὸ τὴν τροφὴν δέχεσϑαι ἐν ὑγρῷ ἀνάγχη συνεισέρχεσϑαι αὐτῇ ὑγρόν. 

p.477a14 Διὰ τί δὲ τοῦτο τὸ μόριον ἔχουσιν ἔνια, xat διὰ τί τὰ 
ἔχοντα δεῖται τῆς ἀναπνοῆς: 

> ~ is pe “5 Φ ) a v , ᾿ v = Evtedtev ἣ αἰτία παραδίδοται, δι’ ἣν ἔχουσι πνεύμονα τὰ ἔχοντα. 171» 
χαί φησιν, ὅτι τὰ τιμιώτερα τῶν ζῴων πλείονος τετύχηχε ϑεομό- 7 

ar 

15 τητος, τὰ δὲ πλείονος τ τευ χ Τα τῷ θερμότητος πλείονος δεῖτα! χαταψύ item 
“ 

τὰ δὲ πλ ἴον: δεόμενα χαταψύξεως δεῖ διά τινος ὀργάνου εἰσάγειν ἐντὸς Ψ 

~ > ὧν ΄ , > w ~ 

τὸ δυνάμενον ELIS (eu πῶς δ᾽ ἕλχει ὃ πνεύμων ἐντὸς πνεῦμα, ual πῶς 
/ \ ~ ΄ ~ 

πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου. 10 διὰ τῶν βραγχίων yivetar ἢ χατάψυξις, ἐρεῖ 

ἐρεῖ ὃὲ χαὶ διὰ τί οὐ τὸ ὕδωρ τὰ ἔχοντα πνεύμονα σπῶσι μᾶλλον πρὸς 

20 haa ἀλλὰ τὸν ἀέρα. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ περὶ τὴν χαρδίαν ϑερμῷ ἐωπε- 

πύρευται ἢ ψυχὴ χαὶ εἶδος αὐτῆς ἐστιν, ἀναγχαῖον, ὅσῳ ἂν εἴη τινὰ τινῶν 

τιμιώτερα, τοσούτῳ χαὶ ϑερμότερα εἶναι. εἰ χρὴ γὰρ τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν, 
Ν : 

ἢ ψυχὴ τὸ τοιόνδε ἐκ τῆς τοιᾶσδε τῶν χεχραμένων ἀποτελούμενον ἐν αὐτῇ 
> ΄ ? | aN ~) 

εἶδος. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν πολλὰ χαὶ χάλλιστα Ἀλεξάνδρῳ τῷ Αφρο- 

-€ ΕἸ oN CS} wy ἘΝ a Ms δισιεῖ ἐν τῷ [ep 
, ~ \ ~ p ER - vey Ἂς aa \ C ~ , eye πρόϑεσις τ περὶ pee εἰπεῖν τῆς ἐν γενέσει te xal φϑορᾷ σώματος, 

τῷ σι τοῦ βιβλίῳ, οὗ ἢ ἀρχὴ ἔχει οὕτως" “ἢ ὑὲν 15 

τίς τέ ἐστι αὐτῆς ἢ οὐσία, χαὶ τίνες af δυνάμεις χαὶ πόσαι, χαὶ τίς αὐτῶν 

ἢ πρὸς ἀλλήλας διαφορά“. χαὶ ὁ πολυμαϑέστατος [αληνὸς ἐν τῷ βιβλι- 

δαρίῳ, ἐν ᾧ δείχνυσιν ὅτι ἕπονται ταῖς τοῦ σώματος χράσεσιν αἵ τῆς ψυχῆς 

80 δυνάμεις, τὰ αὐτὰ τούτῳ διατάττεται. εἰσὶν οὖν τὰ τιμιώτερα xa! ϑερ- 

wdtepa, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βλέψαντας εἰπεῖν, πάντων τῶν ἀτιμοτέρων. εἰ δέ 90 

1 ὄντων τῶν τοιούτων S παρὰ S: περὶ C: πρὸς ἃ 2 éx τῶν ἀνατομῶν] ν. 

ad p. 106,9 3 τῶν περὶ ta ζῷα ἱστοριῶν] A 2 p. 526029 περὶ ζῴων Ὁ 

4 τοῦ καλουμένου C 5 οὖν om. C 7 post ἀσαφῶς add. δὲ C 8 δέχεται Ὁ 

10 αὐτοῖς C 11 ἔχοντα χαὶ C τὰ om. Arist. MSZ 13 παραδέδοται C 

14 τιμιώτατα C 15 τῆς ϑερμ. Arist. L 16 δεῖται C 18 ef. ¢. 21 

19 μᾶλλον om. SC 23 ee μενον τῶν χεχραμένων ( χράσεως vid. add. ef. 

p. 188,26 24 τούτων C 24. 25 ἀφροδισεῖ 8 25 Περὶ ψυχῆς] p. 1,2 Bruns 

26 εἰπεῖν om. C τῆς] τῆς (tod) in Alex. Diels 29 τοῦ σώματος om. C 

ΟἹ βλέψαντας scripsi (cf. v. p. 136,26): βλέψαντες libri πάντων om, C τῶν om. O 
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~ ΄ , Ss » ~ NN L£ 

τινα ζῷα ϑερμότερα οτος εἰσιν ἐνίων ἧττον ὄντων Beni εἰδέναι 111» 
᾿ 

ὅτι τῆς φρονήσεως αἴτιον οὔχ ἐστιν ἁπλῶς τὸ sae ἢ ψυχρόν, ἀλλὰ 
on Q 

ὃ ϑερμὸν μετὰ tod χαϑαροῦ. eae ἐν τῇ λέξει τῇ Gow τιμιώτερα, τοσούτῳ 

in μότερα“ προ δεῖ τοῦ “χαὶ χαϑαρώτερα“. a ἢ ἀντιστρέφων ὃ 

5 λόγος οὕτως" ὅσῳ τιμιώτερα, τοσούτῳ ὃε ΠΟ. ΠΟ χαὶ ὙΠ ΕἸ πε 0) ἔχουσι 

τὸ αἶμα, χαὶ ὅσῳ ϑερμότερον χαὶ χαϑαρώτερον ἔχουσι τὸ αἶμα, τοσούτῳ 

εἰσὶ τιμιώτερα. ὅτι δὲ οὐ τὸ ϑερμὸν ἁπλῶς ἐστιν αἴτιον τοῦ εἶναι φρονι- 2 

ὶ τιμιώτερα. ἄχουσον τί φησιν ἐν τῇ Περὶ ζῴων μορίων πρα- 
Ν᾽ Mv ς ~ 99 > μς τ᾿ αν = 7 = 5 Nas ΣᾺ => τ = 

«ματείᾳ- “πολλῶν δ᾽ ἐστὶν αἰτία ἢ τοῦ αἵματος φύσις χαὶ xata τὸ ἦϑος 

10 τοῦ ζῴου χαὶ χατὰ τὴν αἴσϑησιν εὐλόγως" ὕλη γάρ ἐστι παντὸς τοῦ σώματος" 
΄ \ or a > ΄ , TZ ‘ εἰ = ee . 

7, τροφὴ ὕλη, τὸ δ᾽ αἷμα ἢ ἐσχάτη ee πολλὴν οὖν ποιεῖ δια- 

φορὰν ϑερμὸν ὃν χαὶ ψυχρὸν χαὶ λεπτὸν χαὶ παχὺ χαὶ θολερὸν χαὶ χαϑα- 

pov", εἶτα ἐπάγει" “συμβαίνει δ᾽ ἔνια a ἡλαφυρωτέραν ἔχειν τὴν διά- 
~ 

νοιαν τῶν τοιούτων“, δηλονότι τῶν ἐχόντων γεῶ on ες χαὶ Depuov τὸ atua, 

15 οὐ διὰ τὴν Ψυχρότητα τοῦ αἵματος, ἀλλὰ διὸ τὴ λεπτότητα μᾶλλον 80 

χαὶ διὰ τὸ χαϑαρὸν εἶναι. τὸ γὰρ γεῶδες οὐδέτερον ἔχει τούτων εὐχινη- 

τοτέραν γὰρ ἔχουσι τὴν αἴσϑησιν τὰ λεπτοτέραν ἔχοντα τὴν ὑγρότητα“. 

Εἶτα περὶ ἀνϑρώπου λέγων φησί’ πάντων δὲ φρονιμώτατον ὃ ἄνϑρωπος 

διὰ τὸ λεπτότατον χαὶ χαϑαρώτατον χαὶ θερμότατον ἔχειν τὸ περὶ τὴν χαρ- 
20 Stay aiua. ὥστε δηλονότι τὰ ἔχοντα τὸ αἷμα ϑερμότατον χαὶ χαϑαρώτατον 

χαὶ τς λεπτότατον (τὸ γὰρ χαϑαρὸν λεπτὸν χαὶ τὸ λεπτὸν χαϑαρὸν) 35 

φρονιμώτερα χαὶ τιμιώτερα ἔσται τῶν ἐχόντων ϑερμὸν χαὶ παχύ, χαὶ ταῦτα 

πάλιν τῶν ἐχόντων ψυχρὸν χαὶ παχύ. εἰσὶν οὖν τὰ τιμιώτερα τῶν ζῴων 

ϑερμότερα χαὶ χαϑαρώτερα χαὶ μείζονα ἁπλῶς πάντων τῶν ἀτιμοτέρων, 

95 πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἄλλα ἄλλων μείζονα χαὶ ἐλάττονα. τὰ δ᾽ ἔχοντα μάλιστα 

ἔναιμον τὸν πνεύμονα μείζονά εἰσιν. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βλέψαντας εἰπεῖν, τῶν 

τ ἐχόντων τοιοῦτον. χαὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ διωρίσϑω, τὸ ὃὲ τιμιώτερα 

τὰρ ταῦτα τῆς φύσεως τῆς τῶν ζῴων οὐδεμίαν, ὡς οἶμαι, ἔχει 40 
Ἁ ἊΣ / 35 >) Vv A > , 5 . 

ἀχολουϑίαν πρὸς τὰ εἰρημένα, GAN ἔοιχε Yougrxdv εἶναι σφάλμα. cv Oe 
~ , ~ ~ v ’ ~ , 

30 τῇ ASSEL τῇ διὰ τὸ τοιοῦτον ξχειν τοῦτο τὸ WOOLOY τοῦτο TO (LOOlOV 

2 ὅτι] ὡς C ὁ τιμιώτερον © 4 ϑερμότερον C προσυπαχουστέον TO 

καὶ xadapmtepov © καὶ] ἣ ὃ χαϑαρωτέρου S ὃ τιμιώτερα ἃ 

6 zai ὅσῳ --- αἶμα om. C 7 ὅτι---τιμιώτερα (8) om. C 7. ὃ φρονιμώτερον 

zal τιμιώτερον S 8 post ἄχουσον add. δὲ © Περὶ ζῴων μορίων] B 4 

p. 651412 ὃ. δ᾽ ἐστὶν αἰτία C (Arist.): δ᾽ αἰτία ἐστὶν Sa 10 τοῖς ζῴοις Arist. 

κατὰ Ο Arist.: om. Sa αἵματος SC 18 elta—d° om. C ἐπάγει] immo 

p- 6506 18 καὶ ἔνια Ο: ἔνιά ye xat Arist. γλαφυρότερον ἔχει C 10 διὰ 

om. © οὐδέτερον (ὁ (Arist.): οὐδὲν Sa 17 λεπτοτάτην C 19. 20 αἷμα 

περὶ τὴν καρδίαν C 20 τὰ τὸ πρὶν τὴν καρδίαν ἔχοντα αἷμα C 21 δηλονότι 

om. Ὁ post λεπτότατον add. πάντως αὐτὸ ἔχει C 22 φρονιμώτερον χαὶ τιμιώ- 

τερον S aa ταῦτα--παχύ (23) om. C 26 βλέψαντες Sa 27 τοιούτων 8 

ταύτῃ] ταῦτα Ὁ 28 ταῦτα] τὰ τοιαῦτα Arist. LP τῆς (ante τῶν) om. ὁ 

ζῴων] φυτῶν Arist. ὡς οἵμαι post ἀχολουϑίαν C 30 alt. τοῦτο τὸ μόριον om, S 

alt. τὸ μόριον om. © 
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τὸν πνεύμονά φησιν. ἔχων γὰρ ὁ ἄνθρωπος τὸν περὶ τὴν χαρδίαν xat 171» 

τὸν πνεύμονα τόπον ϑερμότατον χαὶ ἐναιμότατον, ἀνάγχη ἐστὶν αὐτὸν ὀρϑὸν 

εἶναι: fj γὰρ τοῦ Depuod δύναμις ἐνισχύουσα ποιεῖ τὴν αὔξησιν ἀπὸ τοῦ 

μέσου χατὰ τὴν αὐτῆς φοράν. φέρεται δὲ ἄνω" ὥστε τὸν πνεύμονα τῆς 

5 οὐσίας χαὶ τοῦ εἶναι ual ὕπαρξιν ἔχειν αἴτιον ϑετέον zat τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ 4 

τοῖς ἄλλοις τοῖς ἀναπνέουσιν, χαϑάπερ ὁτιοῦν ἄλλο μόριον τῶν ἀναγχαιοτά- 

των" τούτου γὰρ Sst προσυπαχούειν. ὡς yap ἄνευ ἥπατος ἢ χεφαλῆς 7 

ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων οὐ δύναται εἶναι, οὕτως οὐδ᾽ ἄνευ πνεύμονος 

τὰ ἀναπνέοντα: τῇ γὰρ τούτου φϑορᾷ ἕπεται ϑάνατος, ὡς ἐρεῖ προϊών. 

10 ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει’ ἔχει μὲν οὖν τὸν πνεύμονα διὰ τὸ πλείστ: 

x χέναι ϑερμότητος" τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχ 

τούτου. 

p. 4774 [yy δ᾽ ἐξ ἀνάγκης xal τῆς χινήσεως αἰτίαν xat τὰ 

τοιαῦτα νουίζειν ζῷα. 

15 Λείποι ἂν οἷμαι τῇ λέξει τὸ Get. οὕτως yap ἂν χαταλληλότερον 172r 
A ΠΣ Ἐν pre Nee A) ~ Sew Ly i rood =?) ΕΝ >? eli awe On A \ 

1". ξι περ ξΞιχξε MAL τὰ τοιαῦτα GEL VOULLELY GWA. TO GQ ες ἀναχης χαι 10 

a 4 - 5 5 la ~ VC δι 3 ~ 

τῆς χινήσεως νῦν τεχμαίρομαι ἐχ παραλλήλου χεῖσθαι: εὕος ὃξ αὐτῷ 
Dif +) vs ~ - ΄ ~ 

ἐξ ἀνάγχης αἰτίαν λέγειν τὴν ὕλην. τοιαῦτα δὲ ζῷα αὐτά φησι τὰ ζῷα, 

uy τοιαῦτα δὲ ὁμοίως αὐτὰ τὰ μὴ ζῷα. ἔσται ὃὲ σαφῆ τὰ λεγόμενα, 

20 εἴπερ ἀναμνησϑῶμέν τι τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Περὶ οὐρανοῦ εἰρημένων" 

ἀναμιμνῃσχόμεϑα οὖν λέγειν αὐτὸν ἐχεῖ, ὅτι τὰ σύνϑετα χινεῖται χατὰ τὸ 

πιχρατοῦν. ὥστε ὅταν λέγωμεν ἣ τὰ φυτὰ ἐχ γῆς 7] τοὺς ἰχϑῦς ἐξ ὕδατος, 

οὐ τοῦτο λέγομεν, ὅτι ἐχ μόνης τῆς γῆς ἣ μόνου τοῦ ὕδατος συνεστήχασιν 15 
\ - c , >) ~ \ \ ~ ee 955) σ 3 Ν 

(ἔστι γὰρ ἐν ἑχάστῳ αὐτῶν χαὶ τὰ args πῦρ, ἀήρ), GAN ὅτι ἐν μὲν 
bent ' he i ; 

ὗ 
τῷ qn a ὩΣ oe ay Θ ς a f=) ee wy τὶ bg [0] S) 

wy SS 

Qy ~ Ὧ a Φ 
- 

[0] Se on oy “Μὴ ΓΟ Cs [@7) @- 

τί 

δατῶδες: διὰ τοῦτο 

πὶ τῶν ἄλλων. 

τούτων χειμένων τὸ λεγόμενόν των ὅτι οὕτω oe συνεστάναι χατὰ 

τὴν ὕλην χαὶ τὰ ζῷα. ὥσπερ χαὶ τὰ uy ζῷ ὡς γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις 7 y χαὶ τὰ ζῷα, ὥσπερ χαὶ τὰ μὴ ζῷα. ὡς γὰρ ἐν τοῖς μὴ ζῴοις, 

τοῖς φυτοῖς, ἐπιχοατεῖ τὸ γεῶδες, οὕτως ἐν τοῖς ἰχϑύσι τὸ ὑγρόν. χαὶ ἐν 
᾿ - 

80 πτηνοῖς τὸ πῦρ, χαὶ 
- - ᾽ τε Ὁ 

τοῖς λεχϑεῖσι τὴν ᾿᾿μπεδόχλειον δόξαν ἰστορηήσῃ τε χαὶ ἐλέγξῃ- τὸ ὃξ 
ν ἄλλοις ἄλλο. προσδιώριχε δὲ ταῦτα, ty’ ἀχολούϑως 20 

ἣΝ σ Ὁ 
΄ 5 ‘ 

ἔχαστα δ᾽ ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις ἔχει τὴν τάξιν αὐτῶν ἴσον ἐστὶ 

2 ἐστὶν om. SC ὀρϑὸν] ϑερμὸν S 4 εἰσφοράν 5 5 αἴτιον ἃ (Arist.): 

om. 50 6 post χαϑάπερ add. οὖν O 7 τοῦτο ( 9. ἐρεῖ] p. 4194 10 88. 

11 οὖν a: εἰ 5: om. C 12 τούτου] tov Arist. MZ 14 ante ζῷα add. συνεστάναι 

τὰ a (συνιστάναι vel συνεστάναι Arist., τὰ add. L), sed ef. ad v. 16 15 λείπει © 

det add. Arist. L ἂν om. © χαταλληλοτέρα conicio 15. 16 ἣν καταλλη- 

λότερον C 16 ἦν om. S post νομίζειν add. συνιστάναι a τὸ a: τὴν ὃ: 

τὰ © 11 νῦν om. ἃ 20 τινὸς © τῆς] τῶν C Περὶ οὐρανοῦ) 

A 2 p. 26942 δεδειγμένων CO 21 ἀναμιμνῃσκόμεϑα --- ὅτι 88: ὑπ᾽ "Aptotote- 

hous, ἐν οἷς λέγει C ἐχεῖσε S τὰ S: τὰ δὲ Ca 24 ἑχάστῳ om. C 

αὐτοῖς CO πῦρ, ἀήρ] στοιχεῖα C 96 τοὺς δὲ S OT συνιστάναι a 

29. 80 ἐν tots πτηνοῖς Ο 31 τε om. ἃ 32 3 SC (Arist.): om. ἃ 
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“ε΄ 5] x ΄ > > ΄ ΄, \ wv { 5) 2 ΕῚ " 

τῷ “ἕχαστον ἐν ᾧ τόπῳ γέγονεν, ἐν ἐχείνῳ τέταχται χαὶ ἔστιν’, GAA οὐχ 172r 
al ον ) ~ δ) 

ἐν ἄλλῳ μὲν γέγονεν, ἐν ἄλλῳ δὲ ἔστι, ὡς ᾿Εμπεδοχλῆς ᾧετο. χαὶ τίϑησι 
, 5 a7 pe \ 417) a/ - \ ἊΝ σ > 

λίαν ἐπιδήλως thy ᾿Εἰμπεδόχλειον δόξαν. τὸ ὃὲ ὅπως, ἐπειδὴ τοῦ 
~ ~ ¢ ~ ἢ ~ to 

ψυχροῦ xat tod ὑγροῦ ἐλλείπει ταὐτόν ἐστι τῷ ὅπως, co στερί- 
- N cad CS a \ ~¢ 2 > 
5 OXETAL τὰ ζῷα DYPOD χαὶ ϑερμοῦ . ἘΝ Ὁ τῷ {τ a λέξει a Depuov γὰρ εἶναι 

τὸ ὑγρὸν ἧττον τοῦ ἀέρος ὑγρὸν τὸ ὕδωρ λέγει. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον, 

ὅτι Ψυχρότερόν ἐστι τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος eee - τὸν αἰϑέρα ϑερμὸν 

᾿Εμπεδοχλῆς ἐνόμιζε, τὰ δ᾽ ἀλλα ψυχρά, ὡς πολλάχις εἴρηται), ἄλλο δὲ 
\ wad IKK RO 4 5 Qs i εὐϑὶ ρ > x λέν ΄ Ὁ Ρὶ Ove ἄλλου ψυχρότερον. ϑεὶς δὲ τὴν δόξαν εὐθὺς ἀπαντᾶ λέγων, ὅτι ot ἰχϑύες 

10 πρὸς τῷ εἶναι ὁγροὶ χαὶ ἄποδές εἰσι. πῶς οὖν γεγονότες ἐν τῷ ξηρῷ, 

06 ρποντες" 
5 ΄ 5 @ ΄ ~ 2. >\ \ 

οὐ yop stow ἑρπυστιχοί. σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. ποῖα ὃὲ λέγεται ϑερμὰ χαὶ 30 

5 \ - Vv ~ ~ 5 ~ 

ἤτοι τῇ YH, anyAVdov εἰς τὸ M2 δωρ πόδας μὴ ἔχοντες: οὐ γὰρ δὴ 

, Vv. >] ~ ~ \ 5 μὴ (τ 

ουότερα. εἴρηται ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Περὶ ζῴων μορίων, εἰς ὃ νῦν ava- 

Vv 

15 p. 477012 [Περὶ δὲ Hs αἰτίας εἴρηχεν Huxedoxhys, τῇ μὲν ἔχει 

ζητοῦμενο 
‘ ΄ >) ao , Ψ" 

ν λόγον, οὐ μὴν ὅ γέ φησιν ἐχεῖνος ἀληῦϑές. 

’ 22] . ᾿ ~ ~ ~ , 
Εἰπὼν ὃ ᾿Εμπεδοχλῇς ὅτι τὴν ὑπερβολὴν tod ϑερμοῦ χαὶ ξηροῦ φεύ- 41 

yovtes ot ἰχϑύες εἰσῆλθον εἰς τὸ ὑγρόν, ἵνα ἀνισάζηται τὰ ἐναντία, λέγων 
> > a STAY eran aL cect Nia ONC ΠΝ Oe eee ζ΄. ἀν ΣΆ ΕΙΣ ΤΑ͂Ν 

EYAVTLA TO ψυχρὸν χαι ϑερμόν, ἐπάγει το μὲν οὖν Sig τὰ εναντιὰ ε < 

ΠΝ ὩΣ Ψ Ὗ , 5 κ᾿ δ 
20 ταῖς ὑπερβολαῖς ἔχει λόγον, οὐ μὴν ὡς ἐχεῖνος λέγει" ἀλλ ὅταν μὲν ἣ ὕπερ- 

‘ ~ ΄ , ,ὔ 

βολὴ χατὰ τὴν τῶν σωμάτων γένηται συυυξτοίαν (τὴν γὰρ συυμετρίαν ἱ | ϊ | | tor i | i rot} 
” ve ΄ ΄ a \ , Nee. σ΄ ae Ὁ 

εἴρηχεν ἕξιν), τότε ζητητέον τοὺς ἐναντίους τόπους χαὶ ὥρας, ὅπερ ποιοῦμεν 45 
- 9) id . ~ ~ , ~ 7 » 

év ταῖς νόσοις" ὅταν δ᾽ ἣ ὑπερβολὴ αὐτῆς τῆς φύσεως χαὶ τῆς ὕλης, ἐξ 
> 5 ΄ » ΄ \ > , 355) Ἂ t 

ἧς γέγονεν, ἐστίν, od ζητητέον. φϑείρει yap τὸ ἐναντίον, ἀλλ᾿ οὐ σῴζει. 
| ἱ ? i Ἵ 

ε 

εἰ μὲν γὰρ ἢ ὑπερβολὴ γένηται χατὰ τὴν τῶν σωμάτων συμμετρίαν, ἣν ἐκ τῆς to Or 

~ ~ \ c ΄ σ 

τοιᾷ σὸς τῶν στοιχείων χράσεως ἔχομέν τε χαὶ ὑγιαίνομεν χαὶ ἐσμέν, ἕως 
, , Vv x 

ἂν τὴν τοιαύτην συμμετρίαν ἔχωμεν, ene ἡτέον τὴν ἐναντίαν ὥραν χαὶ τὸν 
a Cc ~ , , ΄’΄ 

τόπον" εἰ O& ἢ ὑπερβολὴ τῆς ὕλης χατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ ζῴου σύστασιν 
7 5 , Ξ 

ἐστιν, οὐ ζητητέον. τοῦτο γάρ ἐστιν ἢ φύσις αὐτοῦ, χαὶ “ἐν τούτῳ οὐσίωται, 50 
> ~ » ε \ CaN ~ ~ ΄ σ ΄ CoN 

30 ἐν τῷ ἔχειν ὑπερβολὴν ἑνὸς τῶν τριῶν στοιχείων, ὥστε φϑαρήσεται ὑπὸ 
~ 3 ~ © ~ la be 3 ~ 

τοῦ ἐναντίου. οὐ det οὖν ζητεῖν τὸν ἐναντίον τόπον, ἀλλὰ μενετέον ἐν τῷ 
~ oy s ee ¢ , a ~ 

τῆς ὕλης τόπῳ, ἀφ "ἢ τ ὑπερβολὴν ἔχει. σῴζει γὰρ ἕχαστον τῶν στοι- 
e “4 

p 
χείων 6 οἰχεῖος τόπος’ ἕχαστον γὰρ τούτων μᾶλλον εἰδοποιεῖται xat (τὸν 

Ὁ ΤΠ SC: ᾿Ερμπεδοχλέους ἃ ἐπειδὴ Ο (Arist.): ἐπεὶ Sa 3.4 τοῦ 

τε Ψυχροῦ S 4 χαὶ ὑγροῦ ἃ ἐλλείπη C, prius S post ταὐτὸν add. 

δέ a 5 τοῦ ὑγροῦ C alt. τῇ om. C εἶναι] ἂν ἦν © 8 πολλάκις 

εἴρηται] cf. Bonitz, Ind. p. 241 0898 9 δὲ om. SC ὁ ἰχϑῦς 

11 ἕρπονται C 12 ἑρπηστιχοί S: ἑρπιστιχοί C 13 Περὶ ζῴων μορίων] B 2 

p. 6482 ov C 15 τῇ} πῇ a (Arist. [Ὁ ἔχειν S 18 ἀνισάζη SC 

(ἀνισάζη τὰ Arist. L, ἀνασώξηται SP, ἀνασῴζη τὰ MZ) 19 post ἐπάγει add. λέγων C 

24 od ζητητέον om. SC yap om. SC 25 ἡ om. C τῶν OM. ἃ 
20 te om. © 28 ἔστιν post ef δὲ add. SC 29 ἐστιν om. SC 30 τριῶν στ 
om, © 32 ἧς] οὗ S 3d τούτω ἃ τὸ addidi 
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> x. > ΄ “ \ oF) el, ΄ ᾿ > 
TOOE Th Etvar ἀπολαμβάνει. OTAY εἰς τὸν OLXELOY TOTOV Ἰένηται. περι 00 

PAC 

πολλάχις εἴρηται ἔν te τῷ ϑῆτα τῆς Φυτιχῆς ἀχροάσεως χαὶ ἐν ἄλίλοις 172v 

πλείοσιν. GAN εἰ μὲν ταὐτὸν ἦσαν ἥ τε ὕλη χαὶ ἣ ἐχ ταύτης ἀποτελου- 
΄ εὖ ἢ e 2 > a7 bd 

μένη ἕξις χαὶ διάϑεσις, εἶχεν ἄν ἢ ᾿Εμπεδόχλειος δόξα τὸ εὔλογον" οὐχ 

εἰσὶ δὲ ταὐτόν. αὐτὸς δὲ χαὶ λίαν σαφῶς διὰ χαριεστάτων χαὶ γλαφυρω- 
τάτων ὑποδειγμάτων τὸν hoe: ἐλέγχει" ὃ γὰρ χηρὸς ὑγρὸς ὧν χαὶ ψυχρὸς 

τ ΣΝ es aps? 2 o 
(τῷ γὰρ ψυχρῷ ἐπάγη), εἴπερ ἣν 6 

Ὁ 7 

ζῷον ἐν ϑερμῷ ϑεῖσα διέσωσεν: ἐφθάρη γὰρ dv τὸ μὲν δγρὸν 

/ ») Ἃ ΄ 4 ‘\ 5» ~ 

An ζῴου, οὐχ ἄν ἢ φύσις TO Ex χηροῦ 

τῇ τοῦ 

πυρὸς ξηρότητι, τὸ δὲ ψυχρὸν τῇ ϑερμότητι; ὅτι ὃὲ ὑλιχὰ μὲν χαὶ παϑη- Τὺ} Ss otf jets ἢ Ξ φῦχρ | ξρυ. 4) [- ᾿ . AUT) 

‘ ¢ , > \ ΄ 

τιχὰ τὸ ὑγρὸν χαὶ ξηρόν, εἰδικὰ 6& χαὶ ποιητιχὰ τὸ Depuov χαὶ ψυχρόν, 

re 
χαὶ μᾶλλον τὸ ϑερμόν, εἴρηται ἐν τῇ [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς. 

Ρ. 477626 Διὰ τοῦτο τὰ δένδρα οὐχ ἐν ὕδατι φύεται, ἀλλ ἐν γῇ. 

ον 

5 

Tovtéott διὰ τὸ εὔλογον εἶναι ἕχαστον ἐν τῷ τόπῳ εἶναι τῆς ὕλης, 16 

ἀφ᾽ ἧς ἐγένετο, διὰ τοῦτο χαὶ τὰ δένδρα ἐν τῇ γῇ εἰσιν, ἀφ᾽ ἧς ἐγένετο 
\ 5 > σῷ I \ δι Γ᾿ τς 4 , \ AY NIN 

χαὶ οὐχ ἐν ὕδατι. χαίΐτοι ἔδει χατὰ tov’ Euredoxdgous λόγον χαὶ τὰ δένδρα 

ἐν τῷ ὕδατι νήχεσϑαι" ὕδατί εἰσι 
> \ Ὁ 5) La ” 

εἰ γὰρ οἱ ἰχϑύες διὰ τὸ εἶναι ϑερμοὶ ἐν Odart 
- ν» VQ x \ 5 ‘ Wiss, at . Ar Ἢ ἀξ “ ——~ 

ψυχρῷ ὄντι, ἔδει καὶ τὰ φυτὰ ξηρὰ ὄντα (ex γὰρ γῆς ΠΝ iy oe τῷ 
o> ~ ὟΝ ~ 2 = = > ΟΣ ~ Y. παν 2 

ξηρῷ εἰδοποιεῖται) ἐν τῷ ὕδατι εἰναι oiee OVTL. τὸ O @- o Ὁ- 

αὐτὰ ὑπέρξηρα, ὥσπερ τὰ ὑπέρπυρα φησιν ἐχεῖνος μετὰ TEES 
\ ~ ~ ΄ ¢ Vv , , 

ἐπῆχται τῆς χάριτος, ὡς εἰ Dee: τί χωλύει τὰ δένδρα Nie ὑπέρξηρα, 
) ᾿ ΄ > ΄ \ > \ 
FuredoxAgove εἰρηχότος τοὺς ἢ cs. χαὶ ἦλθεν av, oxot, τὰ N | A 1 whe Masel eae) 

=e 

= vv cen A [Ὁ] ° Fl ς. [Ὁ] So Cc Lay 

δένδρα ἐν τῷ ὕδατι, οὐχ ὅτι ἐστὶ ψυχρόν, GAN ὅτι ὑγρόν" τοῦτο yap δηλοῖ ἐνὸρα ἐν τῷ 5 οὐ Gs το χρόν, ah ypov" τοῦτο γὰρ δηλοῖ 

ὃ a Q. 

σ 
\ » ‘ S > 5 ΄ 5) > σ ς , 

τὸ οὐ γὰρ διότι Ψυχρὸν ἦλϑεν εἰς αὐτό: ἀλλ ὅτι ὑγρόν. 
\ 9) 3 fal \ ἊΝ - Ἂν Qa & ~ 5» ~ > ΄ 

Ta 0 ξῴξςυς σα ἀφῇ. TO OF τοῦτο WEV OEL ξητειν εν τοις Οἰχειοις 

τὸ εἶναι 20 

τόποις ἑχάστης ὕλης χατὰ τὰς μεταβολὰς τῆς χοινῆς ὥρας τοιοῦτόν % 
σ ΄ν \ ΄ - ΄. 

ἐστιν’ ὅταν ἐν τῇ τῶν ὡρῶν μεταβολῇ συμμεταβάλῃ χαὶ ἣ τῶν σωμάτων 
ΟΣ ἘΝ on \ , - ¥ - \ ΄ σ΄ \ or eK We 
"μῶν ἕξις χαὶ συμμετρία. δεῖ ζητεῖν χαὶ λέγειν ὅτι τὰς ἕξεις ἐνδέχεται 

- ΄ » i, > iN) , , 

τοῖς τόποις ἐναντίας εἶναι: Ot ὃ μεταβατέον εἰς ἕτερον τόπον. «Φέρεται 

χαὶ ἄλλη γραφὴ LENO ὡς οἶμαι, ἔχουσα οὕτως: τοῦτο μὲν οὐ δεῖ 

ζητεῖν, χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον" ὅταν γέ a τῆς ἕξεως μεταβολὴ ἐν τῇ 
ὧ ~ ~ 5 Sa a = nym = ΞΕ ~ ΣῊΝ ἊΝ - 

τῶν ὡρῶν μεταβολῇ, οὐ det ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ τῆς ὕλης τοῦτο ζητεῖν, 
> ΄ x \ ” 299) Ὁ Vy ¢ ΄ 

τουτέστιν τὴν συμμετρίαν (7 γὰρ ἂν οὐδ᾽ ὅλως ἤλθομεν εἰς συμμετρίαν 80 

2 te om. C Φυσιχῆς ἀκροάσεως} Θ ὃ p. 255033 7 ψυχρῷ] ϑερμῶ C 

9. 10 ὑλικὸν καὶ παϑητικὸν C 10 ϑερμὸν͵] ὑγρὸν C Ψυχρόν] ϑερμὸν C 

11 Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς] B 2 p. 839024 12 οὐχ ὕδατι C ἐν τῇ γῇ Arist. LMZ, 

ef. v. 14 13 διὰ---ἐγένετο (14) om. C 16 τῷ om. SC 17 ἥτις C 

17. 18 τῷ ξηρῷ Sa: κατὰ τὸ ψυχρὸν C 20 χωλύεὶν λέγειν τὰ δένδρα C 23 διότι] 

διὰ τὸ Arist. αὐτό, ἀλλ᾽ ὅτι] ὕδωρ ἄλλο τι Arist. Ζ, ὑπ᾽ ἄλλο τι M 24 τὰ ἐφεξῆς 
δὲ C μὲν οὖν δεῖ Arist. libri praeter S 25 ἑχάστης ὕλης om. Arist. MZ 

χατὰ] καὶ χατὰ Arist. MZP 20 συμμεταβάλλη ἃ 27 συμμετρίαν Ο 

80 γένηται om. C 81 ζητεῖν ante ἐν C τοῦτο om. C 32 τῇ συμμε- 

τρία S ἔλθωμεν SC 
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10 

ἘΞ 

τῷ σι 

90 

" 

ἣ οὐ ῥᾷστα), ἀλλὰ δεῖ μεταβαίνειν ἐν τοῖς ἐναντίοις τόποις. ἐνδέχεται γὰρ 172ν 
‘ 

\ or > ΄ - ~ o 4 \ ~ > ΄ 2) Δ 

τὰς ἕξεις ἐναντίας εἶναι τῷ τῆς ὕλης τόπῳ, χαὶ τοῦτον ἐχείναις" δι΄ ὃ 
΄ \ , \ , v 

μεταβαίνειν ἐχεῖϑεν χρή. χαὶ λοιπὸν πε σῦς: δ Sipe Ὁ εἴρηχε 

δὲ χαί, διὰ τί ἔχουσι τὰ ἔχοντα πνεύμονα" εἶπε γὰρ ὅτι διὰ τὸ ἔχειν πολλὴν 

θερμότητα χαὶ δεῖσϑαι διὰ τοῦτο πλείονος τῆς χαταψύξεως. 

ΥΩ a ~ 

p. 47887 “Ὅτι μὲν οὖν οὐ διὰ Depudtyta τῆς φύσεως. 

/ ~ 2 ao! Hi ~ ral Sane NC ΜΝ τ χες γ ΄ rad \ ~ 
Anxet wor ἐν τῇ λέξει ἐλλείπειν τὸ ᾿ χαὶ Ψυχρότητα᾽. ὡς εἶναι τὸ πᾶν 36 

τοιοῦτον" ὅτι μὲν οὖν οὐ διὰ ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα τῆς φύσεως τὰ μέν 
> ~ ΜΨ a , ΜΝ \ > ὦ \ 5 35 στιν ἔνυδρα, τὰ δὲ πεζά" ἔλεγε γὰρ ᾿Εμπεδοχλῇς τοὺς μὲν ἰχϑύας ἐλϑεῖν 

ax vx ν τῷ ὕδατι διὰ ϑερμότητα, τὰ δὲ πεζὰ ἐν τῇ γῇ διὰ ψυχρότητα. Os Ws 

᾽ν. 418411] Διὰ τί δὲ ta ἔγοντα δέγεται τὸν ἀέρα χαὶ ἀναπνέουσι } . 

΄ 

Τοῦ υὑὲν ἀναπνεῖν τὰ ἔχοντα πνεύμονα ὡς μὲν ὑλιχὸν αἴτιον αἰτία 43 

ἐστὶν ἢ τοῦ πνεύμονος σομφότης ual μαλαχότης (εἰ yap ἣν ναστὸς χαὶ 
στερεός, διὰ μὲν τὴν ναστότητα χαὶ σχληρότητα οὐχ ἂν ἐδύνατο ἐχτείνεσϑαι 45 

χαὶ συστέλλεσϑαι), ὡς μὲν οὖν ὑλιχὸν [αἴτιον ταῦτα, ὡς δὲ ποιητιχὸν ἣ 

ϑερμότης ἣ ἐν αὐτῷ αὕτη γὰρ αὐτὸν ἐχτείνει χαὶ συστέλλει" πῶς τς ἐρεῖ 

πὶ τέλει τοῦ βιβλίου. ἕνεχα δὲ σωτηρίας γίνεται 7 ἀναπνοὴ τοῦ συμφύτου 
τος. ἔστι δὲ ἐναιμότατος ὁ πνεύμων τῶν ἄλλων τὸ δα τ τοῦτο 

9 

ato 

πνεύμα 

δὲ δῆλον ex τῆς ϑήσεως. 

p. 478216 Διὰ τὸ μιχρὰν εἶναι τὴν ῥοπὴν τοῦ Yoytxod πυρός. | 

Τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι ἢ ῥοπὴ τοῦ ψυχιχοῦ πυρὸς πρὸς τὸ ava- 1781 
τι ταχεῖα χαὶ ἐπιτήδειος. τὸ γὰρ μιχρᾶς δεό- 

ΟΝ, 

σ 
μενον ῥοπῆς πρὸς τὸ γενέσϑαι τόδε τι σχεδὸν ἐχεῖνό ἐστιν, ὃ δύναται γενέ- 
clay ὃ γὰρ ξηρότατος χόρτος μιχρᾶς ὧν ῥοπῆς πρὸς τὸ γενέσθαι πὺρ 

σχεδὸν πῦρ ἐστιν. ὥστε χαὶ τὰ ἔχοντα ἔναιμον τὸν πνεύμονα ταχείας 
or δεῖται τῆς χαταψύξεως διὰ τὸ μιχρὰν εἶναι τὴν ῥοπὴν τοῦ ψυχιχοῦ πυρός, 

tot τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ, πρὸς τὸ ἀνάπτεσϑαι διὰ τὴν τοῦ πνεύμονος 

ϑερμότητα. δεῖται οὖν ταχείας τῆς χαταψύξεως. χαὶ προσέτι δεῖ τὸ μέλλον 

χαταψύξαι εἴσω τε εἰσέρχεσϑαι χαὶ χωρεῖν διὰ παντός. εἰ μὲν οὖν ἣν ὃ 

πνεύμων ψυχρός, ἤρχει ἁψάμενον τὸ χαταψύξον τοῦ πνεύμονος ποιῆσαι τὴν 
χατάψυξιν: ἐπεὶ 08 ϑερμὸς χαὶ πλήρης αἵματος, Get εἴσω δι᾿ ὅλου τοῦ 

πνεύμονος χωρεῖν. ταῦτα 6 ἀμφότερα, τουτέστι τό τε εἰσέρχεσϑαι ταχέως 
- 

χαὶ τὸ δύνασϑαι διὰ παντὸς χωρεῖν, δύναται ὃ ἀὴρ ποιεῖν, ταχέως μὲν 10 

2 ἐχείνοις libri 3 χρὴ ἐκεῖθεν C 4 ἔγχει C 8 post διὰ add. τὴν © 

12 ἔχει Arist. L, ἔναιμον ἔχουσιν MZ ἔναιμα SO 14 ἐστὶν] μὲν S 

πνεύματος S 15 ἠδύνατο C 17 ἡ ἐν αὐτῶ ϑερμότης C αὐτὸν 56: 

αὐτὸ ἃ 18 ἐπὶ τέλει} c. 21 ἕνεχεν © 
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΄ 

εἰσέρχεσϑαι, ὅτι εὐχίνητός ἐστι, δι᾿ ὅλου δέ, ὅτι λεπτότατος. τὸ 6 ὕδωρ 1τὃτ 

παχὺ ὃν χαὶ δυσχίνητον οὐ ταχέως δύναται εἰσέρχεσϑαι οὔτε διὰ παντὸς 

χωρεῖν. ἀρχὴν δὲ ϑερμότητος τῆς ἐν χαρδίᾳ τὴν ψυχὴν λέγουσιν, αὐτὴν 

τὴν τῆς ψυχῆς κρᾶσιν. αὕτη γὰρ ὡς εἶδος ἐν τῇ χαρδία οὖσα ἀρχή ἐστι 

χαὶ τῆς ἐν αὐτῇ ϑερμότητος. ἀναπνέουσι δὴ μάλιστα τὰ ἔχοντα ἔναιμον 
qn 

‘ 

τὸν πνεύμονα τῶν μὴ ἐχόντων αὐτὸν ἔναιμον διὰ τὸ δεῖσϑα! μάλιστα 15 

χαταψύξεως 

Ta ὦ ̓ ἑξῆς δῆλα. τὴν GE τῆς χαρδίας ϑέσιν ἔχουσιν ot ἰχϑύες ὁμοίως 

τοῖς ἄλλοις. ὡς γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων τὸ ὀξὺ τῆς χαρδίας πρὸς τὸ ἄνω ἐστίν, 

10 οὕτως χαὶ ἐν τούτοις: πρὸς γὰρ τὴν χεφαλὴν αὐτῶν τὸ ὀξὺ νεύει, 

χεφαλὴ ἐν ἅπασίν ἐστι τὸ ἄνω. ὃ δὲ φλεβονευρώδης αὐλὸς τείνει 

xara τὴν τῶν βραγχίων σύναψιν, οἱ ὃς ex τῶν τ ον τῆς χαρδίας πόροι 

πρὸς τὰ τῶν Προ χον ἄχρα. πῶς δὲ διὰ τῶν pain διαυλωνίζει ἢ 
© ΄ Ξ \ ~ ~ ΄ 

χατάψυξις, ἐρεῖ ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ παρουτο: Be τὰ ὃὲ ἀναπνέοντα, 20 

15 φησίν, ἀποπνίγεται ἐν ὀλίγῳ ἀέρι καὶ τῷ αὐτῷ" εἰ γὰρ μεταβαίνει ἐξ 

ἄλλου εἰς ἄλλον τόπον, εἰκός oe ιν ἐμπίπτειν 7 εἰς πλείονα ἣ εἰς μὴ πλείονα 
»», > ? τι v Pe ! πξῃ 2 ~ ΄ ᾿Ὶ τ 

ἀέρα. GAN οὖν ἴσως εἰς ψυχρότερον, ὥσπερ ot ἐχ τοῦ βαλανείου εἰς τὸν 
9 9 

Soe Sespeianeone. Of ΒΗ sie Ns Webi ie εἰ ἢ 
ἐχτὸς ἐξερχόμενοι" οὗτοι yap χἂν μὴ εἰς aoe, ἀλλ οὖν εἰς Ψυχρ ν 

‘ 

ὃ γὰρ ἐν τῷ βαλανείῳ ϑερμός. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐν ὀλίγῳ χαὶ τῷ αὐτῷ, 

20 ἐπήγαγε: ταχέως γὰρ ἑχάτερον αὐτῶν as ται depeoy, λέγων 30 

as τό τε ὀλίγον χαὶ τὸ αὐτό: abauevoy γὰρ cet) αὐτῶν τοῦ ἐν 

a 
a 

πνεύμονι ϑερμοῦ ταχέως ϑερμαίνεται, ϑερμαινόμενον v οὐ δύναται χατα- 

ξι-Ξ yew. λέγει δὲ χαὶ τὴν φϑορὰν πάντων κατά τι μὲν χοινωνεῖν, χατά τι 

ιαφέρειν, διαφέρειν μέν, ἧ ἄλλη μὲν γίνεται μαράνσει ϑερμοῦ, ἄλλη 

τ.“ 1.5 τῷ qn 

" ©O2 2 -ζ-- 
σβέσει, χαὶ ὅλως ἢ μὲν χατὰ φύσιν, ἢ δὲ παρὰ φύσιν, κοινωνεῖν δὲ, 

~ \ ΄ > ry Qs ~ \ ΄ ΄ > ΄ υ 

πᾶσα φϑορὰ γίνεται ἐλλείψει ϑερμοῦ. χαὶ βίαιος μέν ἔστιν ϑανατος. 

O28 ταν ἢ ἀρχὴ ἔξωϑεν ἦ, ὡς ἐπὶ τῶν πνιγμῶν χαὶ περιπνευρμονιῶν, κατὰ 35 
[4 

φύσιν δέ, ὅταν ἐν αὐτῷ, ὥσπερ ὃ ἐν γήρᾳ γινόμενος ϑάνατος. 

p. 478096 Κατὰ φύσιν δ᾽ ὅταν ἐν αὐτῷ χαὶ ἢ τοῦ μορίου σύστασις 

30 ἐξ ἀρχῆς τοιαύτη, 

Τουτέστι χαὶ ὅταν ἢ τοῦ πνεύμονος σύστασις τ ἐχ φυσιχῆς 118» 

ἀρχῆς" ὅταν γὰρ ἐπραύ θεῖ διὰ γῆρας ὃ πνεύμων οὐ δύνηται τὸ ξαυτοῦ 

ἔργον ποιεῖν, ἢ τοιαύτη σύστασις καὶ ξηρότης ἐξ ἀρχῆς xat αἰτίας οὖσα 

2 παχὺ Ο: βραδὺ in mg. S?: ταχὺ Sta οὐδὲ conicio 3 δὲ] τὲ C ἐν τῇ 

καρδία Ὁ λέγει Ο αὐτὴν] ἢ τὴν conicio 6 ἔναιμον] τοιοῦτον C 

9 ἐχείνοις SC 10 αὐτοῖς a τῇ χεφαλῇ Sa αὐτὸ C 11 post 

αὐλὸς add. φησὶ C 12 πλαγίων] σπλάγχνων © 14 ἐπὶ] πρὸς Ο, v. ad p. 135,18 

15 φησι πνίγεται C post γὰρ add. zat © 16 prius 7 om. a 16. 17 ἀέρα 

ἢ εἰς μὴ πλείονα S: ἀέρα ἢ εἰ μὴ εἰς πλείονα © 17 τοῦ om. ἃ 18 post χἂν add. 

εἰ © 24 διαφέρει μέν ἃ ἄλλη μὲν] ὅλως C ἄλλως ὁ 25 prius ἡ om. © 

χοινωνεῖ ἃ 21 ἔξω Arist. MPS πνίξεων © 28 γήρει SC 29: χατὰ 

φύσιν δ᾽ om. Ο 8 av obv S 30 ἐξ ἀρχῆς τοιαύτης Arist. LS, τοιαύτη ἐξ 

ἀρχῆς MZ 32 δύναται SC 32. 33 τὸ αὐτοῦ ἔργον δύναται C 



142 MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 478» 26. 29] 

ἧς ᾿ς γὰρ τοῦ ¥ ips χαὶ διὰ τοῦ τ τότε ὃ ἐχ τούτου ϑάνατος 1τὃν 
΄ σ \ 2 4 , ο >) ~ 

στιν οταν OF ἐπί XTYTOV τι παάῦος YE ένηται, ὠσπερ εν ταις πέρι- 

ίαι cr πνευμον ae. ταύταις γὰρ πληρούμενος ὑπὸ τῶν τ χαὶ ἄλλων τοιού- 

τῶν ὃ πνεύμων οὐ δύναται τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ποιεῖν), ὃ τοιοῦτος θάνατος 

5 βίαιος. περιπνευμονίᾳ χαὶ ὃ ee χλεινότατος χαὶ separa διδάσχαλος, 
΄ y y ε ~ 5 - ~ > 

at at, ὃ νοῦς ἐχεῖνος, νοῦς 6 ἐνεργήσας, περιπνευμονίᾳ δὴ ἁλοὺς τὴν ζωὴν 

χατέλυσεν. χαταλιπὼν ἡμᾶς στένοντας χαὶ ὀλοφυρομένους χαὶ ἐν ἐρημίᾳ 

παντελεῖ τῶν δυναμένων λέγειν χαὶ ὠφελεῖν τοὺς φιλομαϑοῦντας. ταῦτα 

δὲ λέγω οὐ διαφορᾷ ἢ φιλονειχία ἣ φϑόνῳ τῷ πρὸς τοὺς xa ἡμᾶς, οὐ μὰ 

10 τὴν ἐχείνου ψυχήν, ἦν ἐγὼ μετὰ ϑεὸν σέβομαί τε χαὶ προσχυνῶ, ahh 10 

ἀχληϑείᾳ καὶ πείρᾳ τῇ πρὸς τούτους μοι γεγονυίᾳ. of μὲν γὰρ αὐτῶν παντε- 

λῶς εἰσιν ἄφωνοι μηδὲν ὅλως ἐννοοῦντες, τί mot ἐστὶν ὅλως τὰ ἐν τοῖς 
ey ΄ ’΄ ~ δ i) ~ 

βιβλίοις γεγραυμένα χαὶ τις O τοῦτῶν νοῦς, τινες ὃξ τῶν χαριεστέρων τὴς ᾽ 

υὲν διανοίας ἐφάπτονται σποράδην, τοῦ ὃξ τὴν λέξιν χαϑιστάνειν πόρρω 
= . ~ wy δ wy 4 \ ? 3 Ὁ ὦ A \ 

15 ποι ἀποπλανῶνται, ἄλλοι δ᾽ ἄλλως’ περὶ ὧν od δεῖ με λέγειν. πλὴν χαὶ 

τούτους τιμῶ χαὶ ἀσπάζομαι, ἀλλ᾿ ἐχεῖνος μέν, ὡς ἔδοξε τῇ προνοίᾳ, ἡμῶν 15 
> 5 Sey 

ἀπέπτη, ἡμεῖς δ᾽ ὑπὸ ταύτης χειραγωγούμενοι xat βοηϑούμενοι ἐπὶ τὸ 

προχείμενον ἐπανέλθωμεν. 

p. 4180υ29 Τούτοις δὲ παρομοίως μέν, ἄλλον δὲ τρόπον. 

29 ῳ» 20 Καὶ ἐν ταύτῃ, ὡς οἶμαι, τῇ λέξει λείποι ἂν τὸ ‘tots ἀτελέσιν᾽, ἵν᾽ 
7] ̓ τούτοις δὲ τοῖς μὴ ἀτελέσι χαὶ τοῖς ἀτελέσι᾽, τουτέστι τούτοις δὲ τοῖς 

5 , > > / ΄ 3 ~ > 

τελείοις χαὶ ἀτελέσι. τίνα 6& τρόπον φϑείρεται τὰ ἀτελῆ, οἷον ὠὰ xat τὰ 
‘ 

τοιαῦτα, εἴρηται ἐν τῇ Περὶ ζώων γενέσεως, ὅτε ἔλεγεν, ὅπως οὔρια γίνονται. 40 

ἀρχὴ δὲ τῆς οὐσίας καὶ τῆς φύσεως ἡμῶν ἐστιν ἣ ψυχή. λέγει δὲ φϑεί- 

ρεσϑαι τὰ ζῷα φϑειρομένου τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ὄντος ἐν ἐχείνῳ τῷ τόπῳ, 
τ σι 

Ἐν I i Soe i ENG es Vana cage Bay ae 
εν ᾧ χαὶ ἢ ψύχη ws ειὸος SY VAT|* Οοὐτὲ γὰρ τοῦ EV τῇ 

ὅτου 
{) ΩΣ [ὩΣ ὌΝ 

~~ 

o 3 S Φ S 

CES. a7 ae. Nee ae Go Sh vs ΄ ΝΙΝ 2 Εες 

φϑαρέντος φϑείρεται τὸ ζῷον, οὔτε τοῦ ἐν ἄλλῳ τινί, ἀλλὰ τοῦ ἐν τῇ χαρ- 
Vv ~ / ΄ , > 

δία. ἢ τῷ ἀνάλογον. ἔστι δὲ ἐν τῷ μέσῳ, ws πολλάχις εἴρηται, ἢ καρδία 
- ΄ ‘ ,ὔ ΄ 7 ἣΝ 

χαὶ τὸ ἀνάλογον: ἐν γὰρ τῷ μέσῳ συνάπτει τὸ ἄνω χαὶ χάτω. ἔστι δὲ 
ἢ ΄ ΄ Vv > - 

30 μέσον βλαστοῦ χαὶ ῥίζης, χαϑάπερ εἴρηται, ὃ ὄζος. ζωτιχὰ O& λίαν 4ὅ 

λέγει τὰ ἔχοντα χρείττονα χαὶ τιμιωτέραν ψυχήν" αὕτη γὰρ διὰ τὸ εἶναι 
, 14 ~ > > ~ ~ 

οἰιαύτη δύναται ἔν τινι μιᾷ οὖσα ἀρχῇ ζῳογονεῖν χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη, 7 
ἊΝ \ , 7 e ~ 5 ple Bb] ~ ~ > 

Be (pn) Galan, ὥσπερ ἢ τῶν ἐντόμων, odx ἐστιν ἔν τινι ἀρχῇ μιᾷ, ἀλλὰ ‘ 

\ 

υὑεμέρισται ἐν ἅπαντι τῷ σώματι. χελώνια ὃξ αὐτὰ λέγει τὰ τῶν χελωνῶν 

1 διὰ γήρας Ο alt. éx om. © 2 ὅτε C ὃ χα] 7 C ὃ. 4 post 
τοιούτων add. ὑγρῶν CO 4 αὑτοῦ © post ποιεῖν add. τότε © 0 περι- 

πνευμονίᾳ---ἐπανέλθωμεν (18) om. C 8 παντελεῖ om. a 17 βοηϑούμενοι xat 

χορηγούμενοι a 20 post ταύτῃ add. δὲ CO 21 τοῖς (post xat) om. © 

τουτέστι--- ἀτελέσι (22)] ἢ τοῖς τελείοις C 23 Περὶ ζῴων γενέσεως] Γ᾿ 2. p. 5942] 

γενέσει C ὅταν ὁ γίνωνται C 24 alt. δὲ om. C 27 prius τοῦ om. © 

alt. tod] τὸ C 28 prius τῷ SC: tod a πολλάχις εἴρηται] vy. Bonitz, Ind. p. 36455 ss. 
29 τὸ xdtw C 30 ὥσπερ C 30. 31 ζωτιχὸν δὲ λέγει C 94 χελώνεια a 



σι 

10 

τῷ σι 

90 
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as , ΄ ΄ = 6) « 

ὄστραχα. οὔτε δέ, φησί, τὰ ἔντομα σύγχεινται εὖ (τρόπον γάρ τινα νεχρά 173% 

εἰσι διὰ τὴν ψυχρότητα; ὡς εἴρηχεν ἐν τῷ [lept ζῴων πορείας xat ἐν τοῖς 
΄ Vv 4 

Περὶ ζῴων γενέσεως) οὔτε at χελῶναι, χαίπερ ἔχουσαι χαρδίαν. xotven- 50 
~ / »; as μ ~ 5 ~~ 

νοῦν δὲ ϑερμὸν τῆς ψυχῆς λέγει τὸ ἐν τῇ χαρδία Ἢ τῷ ἀνάλογον. 
ΝΛ Ἂ) δου a~ b) ar ~ ΤῈ = of nn -“ ΄ , 

Ta 6 ἑξῆς δῆλα, ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἥτις ἂν ἐπίστασις γένηται tol 
ld 

αορίου, af ἕως ἀποσβέν « OZ νυται μόριον τὸν πνεύμονά φησιν. ἔστι GE 

λεγόμενον ἴσον τῷ ‘dv τι μιχρὸν πάϑος ἐπισταίη χαὶ ΠΡΟ {torn τῷ πνεύ- 

wove, ταχέως ἀποσβέννυται τὸ ϑερμόν᾽, οὐ παντὶ GE μορίῳ τοῦ πνεύμονος" 

ob γὰρ ἐν ἅπαντι συμβαίνει ὃ ϑάνατος. ποίῳ οὖν μορίῳ προσεγγίζοντος 

τοῦ πάϑους ϑνήσχει τὸ ζῷον, | ape ἐν τῇ [lept ζῴων μορίων. ποιεῖν 1746 

δέ φησι τὸν πνεύμονα σχληρὸν τὰ παραφύματα χαὶ τὰ περιττώματα, ὡς ἐν 

ταῖς περιπνευμονίαις αἱ νοσηματιχαὶ χαὶ παρὰ φύσιν ϑερμότητες" χαταξηραί- 
: 

νουσι on αὐτὸν χαὶ σχληρύνουσιν, ὥσπερ χαὶ τὸ πῦρ τὸ ἑψόμενον μέλι 

χαὶ ἄλλα πολλά. ὅταν δὲ σχληρὸς γένηται ὁ πνεύμων, πυχνὸν ἀναπνέουσι 
oe 

NEN \ ah INS > \ Ἢ a YX = Θ( v ἜΑ ζΖᾺ ΝΕ, 

διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι διὰ σχληρότητα αἴρεσθαι ἄνω χαὶ παλιν συνιζάνειν. 

Ρ. 479299 [Γένεσις μὲν οὖν ἐστιν ἣ πρώτη μέϑεξις ἐν τῷ ϑερμῷ 

τῆς ϑρεπτιχῆς ψυχῆς. 

€ ΄ \ Lee > SQ. ΄ Pani ἊΝ X > pie v 

Opttetar τὴν γένεσιν διαδηλότατα. ἔστι ὃὲ τὸ ἐν τῷ ϑερμῷ ἴσον 30 
~¢ 

TU. i 

0 

σὺν τῷ ϑερμῷ᾽. ἔστι μὲν οὖν γένεσις ἢ μέϑεξις τῆς πρώτης, ἥτ 10) τα cpu . ς με " {eve ὡς, | re cls L I> TOWTYS, τοι 

ἘΦ Ξῷ το - - y > το 

τῆς ϑρεπτιχῆς, ψυχῆς σὺν τῷ Jee ἔστι γὰρ ἐν τῇ χαρδίᾳ ὡς Eidos 

ἐν ὕλῃ σὺν τῷ ϑερμῷ" χωρὶς γὰρ τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ εἶναι οὐ δύναται. 

ἐπεὶ δὲ τὸ ζῷον ἐν τῷ τρέφεσϑαί ἐστὶν (ἄνευ γὰρ τροφῆς οὐδὲν τῶν ὑπὸ 
΄ a7 ea “4 ἊΝ fo x Ce ἃ > , ~ { ~ 

σελήνην δύναται ζῆν), ρέφει ὃὲ ἢ ψυχὴ ὡς δι ὀργάνου τοῦ ϑερμοῦ, 
. 5 5 ἊΝ ~ ΄ 

δηλονότι χωρὶς αὐτοῦ str δύναται. πρῶτον GE πάλιν χαταψυχτιχὸν 

oy 

; 
ὺ 

΄ sea ~ , ao ’΄ 

τὸν πνεύμονά φησιν: οὗτος γὰρ πρῶτος χαταψύχεται xual οὕτως ἣ χαρδία. 5: 
- 5 , ) v 

ἀχμὴ δὲ λέγεται τὸ μεταξὺ τῆς te αὐξήσεως xat φϑίσεως, xa? ἃς αὔξεταί 
ν σ Ν 

ξ 
> 

΄ \ Vv ~ { ΄ 

τε χαὶ odtver 0 ἜΗΝ ἰρηται ὃξ OTL τὸ EUOLTOY πνευμα φϑείρεται 

χαὶ σβέσει χαὶ μαράνσει. τὸ G& διὰ χρόνου μῆχος καὶ τελειότητα 

ἐχ παραλλήλου χεῖται. 6 δὲ. ἐν γήρᾳ, φησί, ϑάνατος μάρανσίς ἐστι τοῦ 

πνεύμονος. λέγει δὲ xat, διὰ τί τὰ ἀναπνέοντα πνίγονται ἐν τῷ ὑγρῷ" 

διὰ γὰρ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ ὑγρὸν τοις χαὶ δι᾿ ὅλου τοῦ Ty 
> διεισδύνειν. τὰ δ᾽ εὐοῦρα πάλιν πνίγονται ἐν τῷ ἀέρι διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 30 

τὸν ἀέρα ἱχανῶς χαταψύχειν διὰ τὴν τῶν βραχίων σχληρότητα. ταῦτα 
εἰπών, ἀχόλουϑον ἦν τούτοις εἰπεῖν, πῶς ὃ πνεύμων χαὶ τὰ βραγχια 

1 δὴ ὁ σύγχειται Ὁ 2 τῷ] τῇ SC tots] τῇ SC 2.3 Arist. locos 
non inveni 4 λέγει τῆς ψυχῆς C τῷ] τὸ ὁ 5 ΤἸὰ--δῆλα om. © 

ἐπίτασις Arist. libri praeter 5 6 μόριον --- ἀποσβέννυται (8) om. C 8 οὐ παντὶ] 

ἐν ποίω C 10 Περὶ ζῴων μορίων] B 7 p. θδϑυὃ 11 τά τε φύματα SC 

10 post πρώτη add. γένεσις S ἐν] σὺν a 22 ἐπειδὴ γὰρ τὸ C 23 ζῆν] 

εἶναι C 24 πάλιν om. © 25 πρῶτον S 26 te om. © 27 εἴρηται] 

p. 474014 ss. 28 τελειότητος C: τελειοτάτη Arist. MZ 30 zat om. C 

πνίγεται 8 
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΄ 

τοῦτο δὲ οὐ ποιεῖ, ἀλλὰ πρότερον λέγει, τί ἐστι 174r χινούμενα, γίνεται 7 ἀναπνοή. 

πήδησις χαὶ σφυγμός, χαὶ οὕτως λίαν ἀχολούϑως ἐπάγει τὰ περὶ τῆς ἀνα- 
’ 

πνοῆς. ἔχει οὖν, φησί, τόνδε τὸν τρόπον ἣ αἰτία τῆς τῶν βραγχίων χκινή- 

σεως χαὶ ἣ τοῦ ὀργάνου, ἤτοι τοῦ πνεύμονος, σύστασις. χαὶ εἰπὼν τοῦτο 35 

6 ὑπερτίϑεται, ὡς εἶπον, τὸν περὶ τούτου λόγον χαὶ λέγει πρῶτον περὶ πηδή- 

σεως χαὶ σφυγμοῦ, χαὶ οὕτως ἐπάγει τὸν περὶ τούτου Adyov. σύστασιν 

ὃς ὀργάνου λέγει αὐτὴν τὴν τοῦ πνεύμονος χατασχευήν' οὕτως γὰρ χατε- 

σχεύασται ὃ πνεύμων ὥσπερ αἱ φῦσαι: ὡς γὰρ ἐχεῖναι τῇ ἐχτάσει udv 
Ὁ 2 ΄ ~ ~ ~ eC, 

δέχοντα! TO πνεῦμα, τῇ συστολῇ δ᾽ ἐχπέμπουσιν, οὕτως xal ὁ πνεύμων. 

10 p.479b19 Πήδησις μὲν οὖν ἐστι σύνωσις τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἐν αὐτῇ. 

Λέγει, τί ἐστι χαὶ πῶς συμβαίνει γίνεσϑαι ἢ τῆς χαρδίας πήδησις, 

χαί φησιν, ὅτι συνωϑουμένη ἣ ἐν τῇ χαρδία ϑερμότης ὑπὸ τῆς περιττω- 45 

υατιχῆς Ψυχρύότητος 7 ὅλως ὑπὸ ψυχρότητος τινομένης διὰ φόβον ἣ ἄλλο 
τι χαὶ ὠϑούσης τῆς τοιαύτης ψυχρότητος τὴν ϑερμότητα χαὶ συμπιλούσης 

15 ἐχ πολλοῦ εἰς ὀλίγον ἀνάγχη πάλιν ὠϑεῖσθϑαι ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τὴν χαρδίαν 

χαὶ γίνεσϑαι πήδησιν: ὠϑεῖ γὰρ ἢ Ψυχρότης τὴν ϑερμότητα χαὶ ἐχ μεί- 

Covos ὄγχου συστέλλει αὐτὴν εἰς ὀλίγον, ἥτις πάλιν ὠϑεῖ τὴν χαρδίαν, ἥτις 
πάλιν ὠϑουμένη πηδᾷ χαὶ χινεῖται ἄνω χαὶ χάτω. 7 μὲν οὖν πήδησις 

οὕτω γίνεται, ἢ GF ἀναπήδησις οὕτως" ὠϑεῖται ἢ ϑερυότης ὑπὸ τῆς ψυχρό- 50 

90 τητος, H δὲ πάλιν, 7 ϑερμότης, ἀντωϑεῖ τὴν ψυχρότητα χαὶ βιάζεται, ὅπως 

stacy αὐτὴν ἐχ τοῦ οἰχείου τόπου. τῆς γοῦν ϑερμότητος ὠϑουμένης καὶ 
ἀντωϑούσης ἀνάγχη γίνεσϑαι τῆς χαρδίας χίνησιν, ἥν φαμεν ἀναπήδησιν. 

εἰ μὲν οὖν ἕτερόν ἐστι πήδησις ἀναπηδήσεως, ταύτην οἶμαι νομιστέον τὴν 
Ἁ διαφορὰν αὐτῶν, ἵνα ᾧ ἣ μὲν τῆς πηδήσεως γένεσις χατὰ μόνην τὴν τοῦ 

to or ψυχροῦ ὥϑησιν, ἢ OF ἀναπήδησις xat χατὰ τὴν τοῦ Vepuod, ἵνα, ὅταν 

μόνη | ὠϑῇ ἣ ψυχρότης χαὶ οὐχ ἀντωϑῆται, ἢ πήδησις, ὅταν ὃὲ χαὶ 174" 
ὠϑῇ xat ὠϑῆται, ἢ ἀναπήδησις. εἰ δὲ ταὐτόν ἐστι πήδησις χαὶ ἀναπή- 

δησις, ἐνδεῶς ἀπήγγελται τὰ περὶ αὐτῆς, χαὶ Get τὴν τῆς ἀναπηδήσεως 
ἐξήγησιν ἐφαρμόζειν χαὶ ἐπὶ τῆς πηδήσεως. ὅτι δ᾽ ἐστὶ χαὶ κατάψυξις 

80 συντηχτιχή, εἴρηται ἐν τῇ [Περὶ ζώων γενέσεως, χαταψύχονται δὲ τὰ ἄνω 
ἐν τοῖς φόβοις διὰ τὸ συναϑροίζεσϑαι τὸ ϑερμὸν πρὸς τὸ φυλάξαι τὴν χαρδίαν. 5 

1 χινούμενα αἴτια γίνονται τοῦ ἀναπνεῖν αὐτῶν γὰρ κινουμένων γίνεται ἡ ἀναπνοή. τοῦτο C 

2 χαὶ (ante οὕτως) om. C 5 xat λέγει---λόγον (6) om. C πρότερον ὃ 

7 λέγει ὀργάνου S λέγει om. C post χατασχευήν add. φησὶν C 10 τοῦ 

(ante év) om. SC 14 ψυχρότητος thy ϑερμότητα C: τὴν ψυχρότητα ϑερμότητος S: 

ϑερμότητος τὴν Ψυχρότητα ἃ 15 ὠϑεῖσϑαι πάλιν C 16 ϑερμότης τὴν Ψυχρό- 

τῆτὰ prius S 17 post συστέλλει add. zai ὃ 18 πάλιν om. C 20 πάλιν 

ἡ om. C post ἀντωϑεῖ add. πάλιν Ο 21 éx] ἀπὸ C 23 ἑτέρα C 

24 τῆς μὲν πηδήσεως ἡ C 20 ἡ πήδησις] ἡ κίνησις C ἀντωϑῆται ἡ C 

30 Περὶ ζῴων γενέσεως] locum non inveni, sed ef. p. 692223 γενέσει καταψύχεται 
yap τὰ C 
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p.479>26 H δὲ συμβαίνουσα σφύξις τῆς καρδίας, ἣν ἀεὶ φαίνεται 114» 

ποιουμξνη συνεχῶ DS. 

Λέγει χαὶ περὶ τῆς σφύξεως τῆς χαρδίας, ἣν ἀεὶ ual συνεχῶς ποιεῖται" 20 
o > "» ¢ a? ~ ΄ 5 ~ \ X ™ eR εν. 

ὅτι δ᾽ ἀεὶ σφύζει ἢ χαρδία, σημεῖον ἢ ἐν τῇ χειρὶ φλὲψ ἣ ἀρτηρία, ὡς 
΄ , 5 , ~ ΠῚ ’ 5 ~ ‘ Cs 

of νεώτερηί φασιν, ἧς ἐφάπτονται τοῖς δαχτύλοις ἐν τοῖς πυρετοῖς χαὶ ὅλως 
‘ ‘ ow 

5» -" , id Ἅ ’ ‘ ~ ig ~ 

ἐν ταῖς νόσοις of ἰατροί, αὕτη yap Ἢ φλὲψ ἢ ἀρτηρία χαὶ νοσοῦσιν ἡμῖν 
‘ ΄ ~s ‘ > Ἁ 

χαὶ ὑγιαίνουσιν ἀεὶ σφύζει μᾶλλον χαὶ Ἥττον. χαὶ 
Ν . , > ‘ πον 5 >. f Nf > bead οἷ 

χαρδίας, δηλονότι εἰ uy ἀεὶ ἐχείνη ἔσφυζεν, οὐδὲ Ἢ φλὲψ αὐτὴ ἀεὶ dy 
5, » x ‘ ~ , 5 , i“ [ἢ ~ 7 

ἔσφυζε. λέγει δὲ τὴν τῆς χαρδίας σφύξιν ἐναντίως yivecdar τῇ πηὸ GEL. 2 
i 

΄ Oo ΄ , 7. ‘ , 5 ~ 

10 οὐχ αὐτόϑεν δέ φησιν ὅτι ἐναντίως γίνεται, ἀλλὰ λέγων τὴν γένεσιν αὐτῆς 
- , 5 ΄ Ἢ ον a ‘ 

τοῦτο φαίνεται λέγειν: ἐπεὶ γὰρ ἢ psy πηὸ mots ἐγίνετο διὰ σύνωσιν χαὶ 
5 ~ 

συστολὴν Ex πολλοῦ χαὶ με on Covos ὄγχου τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος εἰς ἐλάττονα, 
’ δι ων δ΄» 33 ~ > \ 

7 oc σφύξις εξ ὀλίγου εἰς πλείονα χαὶ ὅλως ἐχ τῆς ἐχ τοῦ πυχνοῦ εἰς TO 
5 
ἰ 

\ ~ ~ > > ΄ ε ΄ - ΄ v > μανὸν μεταβολῆς, πῶς οὐχ ἂν εἴη ἐναντία ἢ γένεσις τῇ γενέσει; ἐστιν οὖν, 

15 φησίν, ἢ σφύξις ὁμοία φύμασιν, ἣν ποιοῦνται χίνησιν μετ᾽ ἀλγη- 
νος, τουτέστιν ὁμοία τῇ χινήσει τῶν φυμάτων, ἣν χίνησιν χινοῦνται τὰ 80 

> . < ~ ΄ ΄ 

φύματα ust ἀλγηδόνος. ὅτι δὲ χινοῦνται χαὶ οἱονεὶ σούζουσι τὰ φύματα, 
σ ΄ a~ ~ Clk ow NON \ . ΄ ΄ν > 

ὅτε φλεγμαίνουσι, δῆλον τοῖς ὁρῶσιν. ἀλλὰ τὰ μὲν φύματα σφύζει UST iy ’ i ὅντιν ὃ ‘ 

+ . ny ΄ "» ΄ ΄ a\ . ΜΗ 3 

ἀλγηδόνος, ἢ δὲ χαρδία χωρίς τινος ἀλγηδόνος. γίνεται G2 ἢ ἀλγηδὼν ἐν 

20 this Φύμασι διὰ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τῷ αἵματι τὴν μεταβολήν’ 
Η . , , = ‘ ~ ΄ = 

τὸ γὰρ ἀπερχόμενον els τὸν Cee ἐν ᾧ τὸ φῦμα ἐστι, διὰ τῶν φλεβῶν 

aiua χαὶ μεταβάλλον παρὰ φύσιν ὑπὸ τῆς τῶν φυμάτων παρὰ φύσιν Dep- 

μότητος ποιεῖ ἀλγηδόνας. τὸ γὰρ αἴμα ἐμπῖπτον εἰς τὰ φύματα τρέφει 8 
\ Ve 

χαὶ AvVCEt τῇ 
Ν 2 Aedes Ot , σ vy Se \ 

εν AUTOLS VEPUOTTTA, ὠσπξερ TO EAALOV Ὁ { πίττα τὴν φλόγα" ae 

fe 

αὐξόμενον δὲ xal χαταχάον τὸν τόπον ποιεῖ ἃ ἐς αν υέχρις ἂν πεφϑῇ τῷ o 

a: 
‘ Vv wv ’ὔ - 

ae 

χαὶ γένηται πύον. χαὶ εἴη ἄν. φησί, τοῦτο τὸ πάϑος, τουτέστι TO φῦμα, 
ε ΄ - - , 

ὅμοιον ζέσει. ὡς (ap τὸ ζέον ὕδωρ πνευματοῦται ὑπὸ τοῦ ϑερμαίνοντος 
> \ αὐτὸ πυρὸς χαὶ αὔξεται, ὥστε χαὶ χεῖσϑαι πολλάχις 

>) ~ ad, Ἃ -- 

[ ἐχ τοῦ λέβητος ἢ τῇ ις 

΄ fad \ ‘ ~ Ψ Wes x > ‘eo © 

χύτρας, OLDTW χᾶι τὸ φυμα αἴρεται χαὶ QUGETAt OLA τὸ aratutCsavar τ 
Hy 

40 

> \ ayes AS a ae β ᾿Ξ ΡΞ ΟΣ ΠΟΥ \ ΄ οὐ 9 
30 alua χαὶ εἰς μειζονα Be μεταβάλλειν ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν πολλῆς ϑερ- 

μότητος. εἰπὼν 62 τὰ φύματα ὅτι ΤῊΣ εἰσι ζέσει, λέγει χαὶ τίς ἐστι 

παῦλα ζέσεως χαὶ φυμάτων, καί φησι παῦλα δ᾽ ἐν ὑὲν τοῖς φύμασίν 

ἐστι σῆψις παχυτέρου ὑγροῦ, λέγων σῆψιν αὐτὸ τὸ ἐχ σήψεως χαὶ οἱονεὶ 
΄ " τ ΄ as ~ 

συμπέψεως γινόμενον πύον" ἂν yap ἢ παχύτερον τὸ ὑγρόν, οὐ δύναται διὰ 

3 prius χαὶ om. C 4 alt. ἡ] ἐκ τῆς C φλεβὸς 7 ἀρτηρίας C Ὁ ἣ seripsi: καὶ 

libri 7 post μᾶλλον add. δὲ C 7. 8 ἐν τῇ xapdla C 8 ἐχείνη ἀεὶ ἃ 

ἔσφυξεν S αὕτη SC ἂν ἀεὶ 8 Ὁ τῆς om. C χαρδίαν Ὁ 

10 αὐτόϑι C 11 ἐπειδὴ C 13 τῆς ἐκ om. ὃ: éx om. C 15 ὁμοία τοῖς 

ἐμφύμασιν (ἐμφυσήμασιν M) Arist. ZM 16 τουτέστιν--- ἀλγηδόνος (17) om. © ποιοῦνται 

rius ὃ 10. 17 wet? ἀλγηδόνος τὰ φύματα S, sed etiam lacuna libri C commendat " m1 bd 
contrarium ordinem, quippe homoeoteleuto orta 19 τινος] τῆς S 22 eee wy | 

φλεβῶν a 25 xataxatoy C ἀλγηδόνας ποιεὶ C ἄχρις ἃ 20 γίνεται Ο 

33 παντὸς ὑγροῦ. σῆψιν δέ φησιν αὐτὸ Ὁ 94 παχὺ C 

Comment. in Arist. XXI 1. Mich. in Parva Nat. 10 
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τὸ πάχος διαπνευσϑῆναι, μὴ διαπνεόμενον ὃξὲ σήπεται χαὶ BEE! εἰς 174ν 
΄, Ἃ at Ἁ > 4 Ὁ = ic μ. - 

πύον: ἂν δὲ μὴ ἢ παχύ, ἀλλὰ λεπτόν, διαπνεῖται" ἢ διαπνεύσει ἀχολουϑεῖ 45 

ί 
ν 

\ , ~ 27.) 3 ~ ε τὸ μὴ γίνεσϑαι σῆψιν. ἐξελϑόντος γὰρ ἐν τῇ διαπνεύσει τοῦ ὑγροῦ τ 
x ! Ἃ ἂν 

a ΄ ~ my 7 A es 

εἴη τὸ σαπησόμενον; χαὶ τοῖς μὲν φύμασι παῦλά ἐστιν Ἢ σῆψις, τῇ δὲ 
Ε: rn , ~ ΄ 5 Ὁ Vv a ~ 

5 τοῦ ὕδατος ζέσει παῦλα ἐστιν ἢ ἔχπτωσις διὰ τῶν Decrease λέγων 
\ ΄ “᾿ - \ 

δρίζοντα τὸν λέβητα ἣ THY χύτραν ἢ ὅτι ἂν εἴη τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ ἐστι τὸ 
fe ᾿ς , ~ 

Oypov. ἔχπτωσιν δὲ λέγει τὴν ἔχχυσιν- ὅταν yap ἌΝ παύεται τοῦ 
Vv . Vv ~ ΄ 

αἴρεσϑαι χαὶ πλείονα γίνεσϑαι τὸν ὄγχον. εἰπὼν ὃὲ πῶς γίνονται τὰ φύματα, 

λέγει χαὶ περὶ τῆς ἐν τῇ χαρδία σφύξεως. ποιεῖ γάρ, φησίν, ἐν τῇ χαρδία δ0 

10 τὸν σφυγμὸν ἢ τοῦ ἀεὶ προσιόντος ἐχ τῆς τροφῆς ὑγροῦ διὰ τῆς θερμότητος 

A ὥσπερ yap ἐν τῷ πεπυρωμένῳ σιδήρῳ, εἴ τις ἐπιχέοι ὕδωρ, 

ἅμα τε ἥψατο τοῦ σιδήρου χαὶ ἅμα ἀὴρ γέγονεν, οὕτω χαὶ ἢ ex τῆς τρο- 

o7s ἀναϑυμίασις π re οὖσα ἀεὶ ἐπιρρεῖ συνεχῶς εἰς τὴν χαρδίαν. ἐν 

ἧ ἐξ ἐλάττονος ὄγκου διὰ τὴν ἐν αὐτῇ ϑερμότητα εἰς μείζονα μεταβάλλει, 

15 μετα τυ ες δὲ εἰς μείζονα χαὶ προσπίπτουσα πρὸς τὸν ἔσχατον χιτῶνα 
τῆς χαρδίας | σφυγμὸν ποιεῖ. 175r 

Σαφῇ δὲ. τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ χαὶ ἅμα ἀλλήλαις ἴσον ἐ 
γὰρ πᾶσαι at es φύζουσιν, ἄλλη δὲ ἄλλης μᾶλλον 

ὲ χινεῖ δὲ asl, ἣ ὅτι χινεῖ ἢ ἀναϑυμίασις τὴν χαρδίαν 
\ σ΄ 

20 ἀεὶ τῷ καὶ αὐτὴν συνεχῶς χαὶ ἀεὶ ὥσπερ τινὰ ἀένναον eee ἐν αὐτῇ 
. 

ς- [0] 

~ Bab fed ~ SN ¢ a7 \ 4 

ἵν, ἢ ὅτι χινεῖ ἀεὶ ἢ καρδία τὰς φλέβας. δῆλον yap ὅτι, χὰν ἢ ἀναῦϑυ- 
> ” o SA ce 

ἴασις ἀεὶ χινῇ τὴν χαρδίαν, xav αὕτη ast τὰς φλέβας ἀμφοτέρως ἀεὶ at 5 
Ἶ i =} 9 

φλέβες χινηϑήσονται. εἰπὼν ὃὲ ταῦτα opttera αι τὴν ἀναπήδησιν χαὶ τὴν 

σφύξιν, χαί φησιν" ΤΕ, δ Ὁ μὲν οὖν ἐστιν ἣ γινομένη ἄντωσις 

τῷ 

~ ~ 4 ν > σ 5 ὩΣ 16 , 

5 πρὸς τὴν τοῦ ψυχροῦ σύνωσιν (εἴρηται δέ, ὅτι ὠϑεῖ ἢ ψυχρότης χαὶ 

ἀντωϑεῖται: ἄντωσις γὰρ ἣ ἀντώϑησίς ἐστι), σφύξις δὲ ἢ τῆς ὑγρᾶς ἀνα- 

ϑυμιάσεως ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ χαρδίᾳ ϑερμοῦ γινομένη πνευμάτωσις χαὶ ex ὅπ 
αἱχροῦ εἰς μέγαν ὄγχον ἐπίδοσις. 

p. 480216 ἪἫ δ᾽ ἀναπνοὴ γίνεται αὐξανουένου τοῦ ϑερμοῦ, ἐν ᾧ 10 
oa) Nee ae 

30 ἢ ἀρχὴ ἢ ϑρεπτιχγ. 

Ὅτι μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ χαὶ ἐν τῷ ἐν αὐτῇ ϑερμῷ ἐστιν 7 SSeS) 27 

ψυχή, ἣν ἀρχὴν ϑρεπτιχὴν λέγει, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστιν ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ, 

πολλάχις εἴρηται. δεῖ δὲ πρότερον τὴν πᾶσαν ᾿Αριστοτέλους διάνοιαν ἐχϑέ- 
Ν 

σϑαι χαὶ οὕτως τὰ περὶ τὴν λέξιν ἐπελϑεῖν: τὸ ἐν τῇ χαρδίᾳ ϑερμὸν ὥσπερ 

2 ἢ] tH δὲ C 4 ἐστι παῦλα C 5 ἀφριζόντων Arist. MZ 7 ἔχλυσιν a 

yap] δὲ a 8 πλείω C γίνεται τὰ a 9 περὶ τῆς σφύξεως τῆς χαρδίας C 

10 τὴν ϑερμότητα C 11 ὄγκωσις C (Arist.): ὄγχωσιν Sa ἐπιχεῖ C 

13 ἀεὶ] ἂν C 10 ποιεῖ σφυγμόν C 17 σαφῆ ---ἑξῆς om. C 18 prius πάσαις Sa 

πᾶσαι" πᾶσαι yap at φλέβες ὁμοῦ C 19 χινεῖται Arist. ΜΖ 20 χαὶ det om. C 

ἀέναον a 22 det (ante tas) om. C 23 δὲ om. SC 24 οὖν om. C 

26 δ᾽ ἐστὶν ἡ C 30 prius ἣ om. S 31 ἐν (ante τῷ) om. C 33 πολλάκις 

εἴρηται! v. Ind. s. καρδία, ψυχή τοῦ ἀριστοτέλους C 84 τὰ] τὸ Ο 
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\ ΒΝ ~ (ropa ea Ar ΟΑἿΣ ΜΩ͂Ν Ἂν» 2 - a7 ὃ \ 9.4 mr 

χαὶ TO TUN, ews Gav Xx ἢ DA \q¥, τὸ οὖν EV τῃ XA VEDUWOY GEL Bate 175° 
΄ 

μενον ὑπὸ 7 
i 

ς προσιούσης ἀεὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ ἀτμίδος, ἐξ Hs ual τὴν σφύξιν 31 
ἡ ' 9 | i 

‘ 5. 7 - > 
ἐλέγομον 1 ἌΝ ἐξ ἧς χαὶ τὸ αἷμα, ἀεὶ οὖν τρεφόμενον ἀεὶ αὔξεται. 

τ 
ty 

/ 

ev 

, , 

ἀεὶ δὲ Ὁ τανε; ἀεὶ αὔξεται χαὶ τὸ. τοῦ πνεύμονος ϑερυὸν διὰ τὴν συνέ- 

5 χειαν (συνεχὲς γὰρ τὸ τῆς πλοῦτος ϑερμὸν τῷ τοῦ πνεύμονος ϑερμῷ:" 

συντέτρηνται γὰρ ἐχ τῆς eae TEN Ἐπ τς πρὸς τὸν πνεύμονα, 
92 , > PY 

δι ὧν συνεχίζεται τὸ ἀπὸ τῆς χαρδίας πνεῦμα πρὸς τὸ τοῦ πνεύμονος), 35 L 

FAV AN , 7 NY » 

ἀεὶ δὲ αὐξόμενον, ἀεὶ αὐὔξεσϑαι ἀναάγχη τὸν πνεύμονα. ὡς γὰρ τὰς ἐν τοῖς 
χαλχείοις φύσας αἴρει ὁ ἐ 

» \ ἘΣ εἰσιὼν ἀήρ, οὕτως χαὶ τὸν πνεύμονα τὸ ἀπὸ 

10 τῆς χαρδίας εἰς αὐτὸν ϑερμὸν αἴρει τε χαὶ ὀγχοῖ. αἰρόμενος δέ, εἰσέρχεται 
fa > Sue ~ 1 v oy pls 

ὃ ἐχτὸς ἀήρ τῇ γὰρ ἄρσει ἕλχει τὸν ἐχτὸς ἀέρα ψυχρὸν ὄντα. ψυχρὸς 
ὯΝ “Ἁ ἘΞ ! £5 ἘᾺΝ 2 i κπὶ ail, A \ ᾿] J \ 2 ra, 

ὃξ ὧν χαταψύχει TO ἐν TH πνέεύμονι χαὶ δι’ αὐτοῦ τὸ ἐν τῇ χαρδία. ὕερ- 
σ 

μόν: ὅπερ ψυχόμενον συστέλλεται ἐχ μεγάλου ὄγχου εἰς μιχρόν. συστελλό- 
> , 

μενον δέ, συστέλλεται χαὶ onan ὃ πνεύμων. ὥσπερ γὰρ αἰρόμενον 40 
\ { ld a \ ¢ ’ , 3 4 \ 

15 τὸ ϑερμόν, yoeto χαὶ ὁ πνεύμων, οὕτω συστελλόμενον, ἀνάγχη χαὶ τὸν 
, , , a7 5 , 3. 4 Ve \ πνεύμονα συμπίπτειν. συμπίπτοντα δέ, avayxy ἐξαχοντίζεσϑαι ἔξω τὸν 

εἰσελϑόντα ἀέρα χαὶ ποιήσαντα τὴν χατάψυξιν, οὐχέτι Ψυχρόν, οἷος ἣν ὅτε τ 
εἰσῆλϑεν, ἀλλὰ ϑερμὸν διὰ τὴν ἁφὴν τοῦ ἐν τῷ πνεύμονι ϑερμοῦ. δεῖ ὃὲ 

εἰδέναι, ὅτί τὴν μὲν σφύξιν ποιεῖ ἢ τῆς ἀτμίδος πνευμάτωσις, τὴν δ᾽ ἀνα- 

20 πνοὴν ἣ τροφὴ τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἐχπνευματοῦντος τὴν ἀναϑυμίασιν. πρό- 
Tepov μὲν γὰρ γίνεται ἢ πνευμάτωσις, χαὶ οὕτως ἢ τροφὴ τοῦ ϑερμοῦ, 45 

᾿ ce . ΄ ΄ Δ > ~ ~ 

σὺν ἣ χαὶ ἢ τοῦ πνεύμονος ἄρσις. GAN ἐπειδὴ προηγεῖται τῆς μὲν πνευ- 
ματώσεως τροφὴ χαὶ τῆς τροφῆς ἄλλη πνευμάτωσις χαὶ ταύτης τῆς πνευ- 

ματώσεως ἄλλη τροφὴ χαὶ ταύτης τῆς τροφῆς ἄλλη πνευμάτωσις, χαὶ οὕτως 

95 ἀεὶ ἄλλη πρὸ ἄλλης συνεχῶς χαὶ ταχέως οὕτως, ὡς μηδὲ λόγῳ δύνασϑαί 
τινα τήν τε συνέχειαν χαὶ ταχυτῆτα αὐτῶν ἀπαγγεῖϊλαὶ, φαίνεται ὅτι dua 

΄ ΄ 5. \ ~ \ Ce Pw "5 ΄ \ we ΠΡῚΝ 

πάντα γίνεται. ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἰρήσϑω μεταξύ, ἐξελθόντος δὲ τοῦ ἀέρος 

ἐν τῇ ἐχπνεύσει, πάλιν ἀναγκαῖον ἅμα τῇ ἐχπνεύσει αἴρεσϑαι τὸ ϑερμὸν so 

χαὶ διὰ τοῦτο τὸν πνεύμονα, χαὶ γίνεσϑαι εἴσπνευσιν, χαὶ οὕτως ἀεὶ συνε- 

80 χῶς. 7 μὲν οὖν διάνοια τῶν λεγομένων τοιαύτη ἂν εἴη, τὰ δὲ χατὰ τὴν 

λέξιν: ὥσπερ γάρ, φησί, τὰ ἄλλα πάντα μόρια δεῖται τροφῆς, οὕτω χαὶ τὸ 
rd Ab) t ' >> 

ἔμφυτον ϑερμόν, ὅπερ ϑερμὸν πλέον γινόμενον αἴρει τὸν πνεύμονα" τοῦτον ' ‘ ? ‘ "» ‘ 
\ > v , \ ἢ Ὁ > , seh “ »Ω 7) γὰρ εἶπεν ὄργανον. λέγει δὲ χαὶ ὅτι οὐ πόρρω εἰσὶν 080? ὃ πνεύμων οὐ 

1 ἕως ἔχει C τὸ--ϑερμὸν om. Ο 2 ἀεὶ προσιούσης C 4 αὐξανόμενον 

ἀεὶ αὔξει ( 6 πρὸς τὸν πνεύμονα πόροι φλεβώδεις C 8 ἀεὶ δὴ αὐξομένου τοῦ 

θερμοῦ ἀεὶ αἴρεται ὁ πνεύμων C 10 αἴρει ϑερμὸν χαὶ ὀγκοῖ εἰς αὐτὸν ἰόν. αἱρο- 

μένου GC ὀγκοῖ SC: οἰδεῖ a 11 ἕλξει C 11. 12 ὄντα, ὑφ᾽ οὗ καὶ xata- 

ψύχεται Ο 12 post πνεύμονι add. πνεῦμα C 13. 14 συστελλομένου ( 

14. 15 αἰρομένου tod ϑερμοῦ αἴρεται C 15 συστελλομένου CO alt. χαὶ a: yap 5: 

om. © 15. 16 συμπίπτειν τὸν πνεύμονα C 17 ποιήσοντα S post οὐχέτι 

add. μέντοι C post οἷος add. te S 11. 18 ὅτε εἰσῆλϑεν om. C 

22 πνεύματος S 23 ante τῆς τροφῆς add. ταύτης C καὶ ταύτης ---πνευ- 

μάτωσις (24) ἃ: om. SC 25 ὡς τὲ μηδὲ C 26 te om. C 32 ὃ 

χαὶ πλέον C 

105 
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΄ 

΄ a as ~ > Ce ~ ΄ \ > ΔῊΝ - 

7, χαρδία | δέχεσθαι σχῆμα οἷον at τος ὡς γὰρ αὗται χαὶ συστέλλον- 11ὃν 

ται χαὶ ἐχτείνονται, οὕτω χαὶ ἢ χαρὸ αρδία χαὶ ὃ πνεύμων. τὸν δὲ πνεύμονα 

[ὩΣ] ἀεί ae st διπλοῦν εἶναι, ἵνα ἐν τῷ μέσῳ ἡ τὸ ϑρεπτιχὸν τῆς φυσιχῆς 

δυνάμεως. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον" δεῖ γὰρ τὴν χαρδίαν, ἐν ἡ ἐστιν ἢ ϑρεπτιχὴ 

5 Ψυχή, μέσον εἶναι τοῦ πνεύμονος, ἵνα ᾿πανταχόϑεν περιεχομένη παάντοϑεν 

χαταψύχηται. οὐχ dy δὲ παντοϑεν περιείχετο, εἰ μὴ ἦν διπλοῦς ὃ πνεύ- ὃ 

UWY. ἔστι γὰρ οἷον ἐσγισωένο περιέγον δὲ υαόριον τὸ ϑερμὸν τὸν πνεύ ᾿ 7 oS γὰρ OV E Χ' Ev0S. i 0 ξΞχο SU ρ 4] το ξρυον TOY πνεὺ- 

la 

a 

ε ΄ \ > > 

UOVE φῆσι. περιέχει τ αὐτὸ χαὶ οὗτος χαὶ ἢ χαρδία" αἴρεται γὰρ χαὶ 
as c ) ~ ~ Ν 5 ΄ >] ΄ 

χαρδία ὑπ᾽ αὐτοῦ. νῦν δὲ τέως, ὡς ὃ ἐμὸς ἑταῖρος ἐπιχρίνει, τὸν πνεύ- 

10 μονά φησιν. αἴρεται δέ, φησί, καὶ ὁ ϑώραξ διὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν, τ 

τουτέστιν αἴρεσϑαι χαὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐνοῦσαν ἐν αὐτῷ τῷ ϑώραχι 

τοῦ τοιούτου υορίου, λέγων πάλιν μόριον τὸν πνεύμονα, ἀρχὴν δὲ τὸ ϑερ- 

μόν. αἴρεται οὖν χαὶ 6 ϑώραξ διὰ τὸ αἴρεσϑα! χαὶ τὸ ϑερμόν. ὅπερ 10 

ϑερμὸν ἀρχὴ χαὶ αἰτία ἐστὶ τῆς τοῦ πνεύμονος ἄρσεως. αἰρομένου γὰρ 

15 τοῦ ϑερμοῦ αἴρεται ὃ πνεύμων, χαὶ τούτου αἰρομένου αἴρεται ἣ χαρδία. 

dyer δὲ χαὶ τὸν εἰσιόντα ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς ἀέρα Sees, εἰς τὰς τοῦ 

πνεύμονος σύριγγας, ἐν αἷς εἰσι φλέβες αἵματος πλήρεις. δι᾿ ὧν ϑερμαίνεται 

Ψυχρὸς wy. 

ν. 4800 14 Αἰρομένου yap τοῦ ϑερμοῦ τ 

20 μορίων. αἴρονται xat τὰ 

, > o \ \ aes Weds | “2 = = ΄ ἈΡΟ Ὁ 2 ~ ἊΝ \ 

Ot μὲν τὰ Boa χια πλήρη αἵματος εἰσι, πᾶντες ἴσμεν. ταῦτα GE TH 
> 

or 

poe capo ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἐν τῷ αἵματι ὄντος ὁμοίως τῷ 530 

mvebuovt, εἰσέρ gee τὸ ee χαὶ ψῦχε ει τὸ ϑερμόν. ὅπερ ϑερυὸν συστελλό- 
ει 

‘ 

ξενον τῇ χα ταψύξει χα! ὑποστρέφον εἰς τὴν χαρδίαν, συμπ (TTOUGL τὰ βραγχια. 

25 ὧν συμπιπτόντων ἐχπέμπεται ϑύραζε τὸ ὕδωρ, ὥσπερ ὑπὸ τοῦ πνεύμονος τὸ 

πνεῦμα. οὐχ ἀπέρχεται δὲ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν καρδίαν χαὶ ψύχει αὐτήν, ἀλλὰ 

τὸ ἐν τῷ αἵματι ϑερμὸν τὸ ὑπὸ τοῦ ὕδατος ψυχϑέν. τὸ δὲ ϑερμὸν ἀναάγχη 

πάντως χατιέναι μετὰ τοῦ ὑποχειμένου αὐτῷ αἵματος. ταῦτα εἰπών, εἶτα 80 
ao ΄ \ 4 >) wel > . ~ ~ ~ s 

φήσας, OTL TEP ὑγεία ς χαὶ νοσοὺ OLXELOY ἔστιν εἰπεῖν τῷ φυσιχῷ Wey pt 
\ 

ι 

\ co 3 a Ἢ Oe δον ον fy" a la > ΄ = \ ΄ 

30 τοῦ, χαὶ OTL οὐ GOEL havdavety Ἢ οιαφερουσιν ιατριχὴ TE χαι φυσιχῆ. AGL 

πῶς διαφέρουσι ταῦτα τὴν ὑγείαν χαὶ νόσον ϑεωροῦσαι, χαὶ ὅτι σύνορός 

1. 2 αὗται ἐχτείνονται xat συστέλλονται C 3 φησιν ἀεὶ C det om. Ο 

τὸ ϑρεπτιχὸν ἡ Ὁ ψυχιχῆς e corr. S 4 δεῖ] ine. P yap om. P 

ὃ πάντοϑεν ὁ 7 περιέχον---ὧὥν (18) om. P meptisyov a 8 alt. yap] δὲ a 

10 φησί om. © ταὐτὸ Arist. 11 ἐν om. Arist. LS 14 αἴτιόν SC πνεύματος S 

16 ἀναπνοαῖς C 17 φλέβες S: φλέβας Ca 19 γὰρ] μὲν yap Arist. SP 

διὰ---βράγχια (20) om. P 20 τὰ om. a 21 μὲν] δὲ P 21. 22 τούτων 

δὲ (οὖν P) τῶν βραγχίων αἰρομένων CP 28. 24 οὗ (δὴ add. P) ϑερμοῦ συστελλο- 

μένου ΟΡ 24 ὑποστρέφοντος ΟΡ 25 ἐξέρχεται P ὑπὸ τοῦ C: tov P: 

ὃ Sa πνεύμων Sa 26 ob xatépyetat CP πρὸς Sa: εἰς ΟΡ 

χαὶ χαταψύχει C 27 δὲ] γὰρ a 28 ταῦτα---ἰβΑιβλίου (149,1) om. P 29 ὅτι 

περ 30 τοῦ] mov C (Arist. LMP) λαμβάνειν C ἰατριχοὶ καὶ φυσιχοὶ C 

31 διαφέρουσαι SC αὗται Ο 



MICHAEL IN PARVA NATURALIA [Arist. p. 480614] 14. 

2 : ean Sean Een Pe mie ἋΣ Bete [ake ἐστιν ἥ φυσιχὴ τῇ ἰατριχῇ, τούτου μὲν πέπαυται τοῦ βιβλίου" τὰ δ᾽ ἑξῆς 175: 
v> \ Vv \ ‘ , ‘ > ΄ 5 ~ ΄ ΄ 

εὖὗξι μὲν ἔχειν τὸν haat γάλαχτος λόγον: πάλαι γὰρ ἐσ στε ρον Seger) One pen 

ϑετο. ἐν ᾧ zat περὶ πέψεως χαὶ ἀπεψίας εἰπεῖν ἁρμόττει. τούτοις ὃ 

οἰχεῖος χαὶ 6 περὶ ὑγείας χαὶ νόσους τῆς yap τροφῆς χρατουμένης μὲν 35 
5 5 ἰ εἰχὸς ὑγείαν, ἀπέπτου δὲ γενομένης τὰς νόσους γεννᾶσϑαι. ταῦτα δὲ χαὶ σι ς 

τὰ τούτοις ἑξῆς, ὄντα ὃξ περὶ φυτῶν χαὶ χυλῶν, ᾿Αριστοτέλους μὲν οὐχ 
ak 4 =e Nea \ mah ὩΣ. Sy ΡῸΣ ἜΝ x A 4 2 ee Ae = ws 

εὑρίσχομεν διὰ τὸ τὰς συντάξεις ἀπολωλέναι, ex ὃὲ τῶν Θεοφράστου δεῖ 
΄ ΄ ~ ? λαμβάνειν, μέχρις ἂν εὑρεϑῇ τὰ ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους γραφέντα. τὰ υὲν οὖν 

, Περὶ ζῴων μορίων χαὶ πορείας, ἔτι τὰ Περὶ υνήμης χαὶ ἀναμνήσεως. [Περὶ 
, 10 ζῴων τε χινήσεως, χαὶ Περὶ ζῴων γενέσεως, τά τε [Περὶ μαχροβιότητος 

χαὶ βραχυβιότητος, χαὶ σὺν τούτοις τὰ περὶ γήρως xual νεότητος, οὕτως 40 

‘ 

\ 

ἐμοὶ σεσαφήνισται χατὰ δύναμιν. παραιτοῦμαι δὲ τοὺς ἐντυγχάνοντας, εἰ 

υὲν εδρισχοῖεν τινα ἐχ τούτων ὠφέλειαν, πολλὴν 
»ν ΄ > a> v 

ae χάριν: εἰ δ᾽. οὔ, 
5 ~ 5 , ἘΣ as 

ἀλλά ye οὐδὲ βλάβη τις αὐτοῖς ἐχ τούτων γενήσεται. γέγραπται δέ μοι 
᾿ = = Μετὰ ΑΛ τ MMe A ei nig Ea ptr OR ey ete ΤΠ" λοιπὸν δ᾽ 

15 χαὶ € τὰ WIETA τὰ φυσιχὰ ες αὐτοῦ TOV ς-τὰ Sws τοῦ νυ. OLTOV O is 

ἐστὶ τὸ Περὶ χρωμάτων. ὅπερ ἣν δώῃ eds, ax’ ἄλλης ἀρχῆς σαφηνίσομεν. 

1 τὰ δ᾽ ἑξῆς] ἐφεξῆς Ρ 2 ἔχειν τὸν] εἰπεῖν Ρ λόγον om. Ρ 3 ἥρμοττε Ρ 

4 post νόσου add. λόγος P 5 ὑγίειαν CP γινομένης P: μενούσης CO 

τὰς νόσους] νόσον ἢ ante ταῦτα add. ἀλλὰ P δὲ] δὴ P 6 δὲ ἃ: 

δηλαδὴ τὰ P: om. SC 8 ὑπὸ τοῦ S τὰ vier την Και Ἢ (16) om. P 

Ὁ μορίων om. ὃ post ἔτι add. te C 10 κινήσεως C: γενέσεως ceteri, v. Praef. 

γενέσεως C: xtvijsews ceteri 13 οὔ scripsi: αὖ S: οὖν CPa I5¢C 

νο 16 in fine add. τέλος τῶν σχολίων εἰς τὸ περὶ νεότητος καὶ γήρως καὶ ζωῆς καὶ 

ϑανάτου καὶ ἀναπνοῆς ἀριστοτέλους ἃ 
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PiINDEX VERB ORU M 

Αβάκιον 12,18 
ἀγαϑοποιός 83,19 

ἄγαν cf. ἀσαφῶς 

ἀγγεῖον 72,11 123,25 146,6 

ἄγειν (μῆνα) 32,14 (εἰς ἐνέργειαν) 46,18 

(εἰς συμμετρίαν) 109,29 (εἰς μετριότητα) 

110,20 οἵ. χαϑιστάναι 

ἄγνωστος (coni. ἀσυνήϑης) 85,13. 18 

ἀγχίνοια 84.11 

ἄδηλος 108,12 

ἀδιάκριτος 12,22 

ἀδιάστατος 11,8 

ἀδυναμία 199,4 

ἀδυνατεῖν 28,27 38,21 

ἀδύνατος 25,2 ss. 44,28 

ἀένναος 146,20 

ἀϑροίζειν 21,18 

ἀϑρόον 132,17 

at at 142.6 

ἀίδιος 11,21 ss. 

αἰϑήρ 90,7 ss. 

aipa cordis 40,8 ss. 69,1 81,29 

aipatixds (ἀναϑυμίασις) 64,7 (τροφή) 96,16 

αἰνιγματώδης 81,6 

αἰνίττεσϑαι pass. 92,25 

αἰσθάνεσθαι ἐν 2,19 5,32 8,20 

αἴσϑησιν) 49,7 

αἰσϑέσϑαι 3,30 

αἴσϑημα 17,29 62,16 

αἴσϑησις 1,8 ss. 3,16 ss. 8,3 ss. 1. 4. pavta- 

ola 1,24 2,17 4,9 def. 4,7 (χρόνου) 

8,8 ss. 13,13 cf. γίνεσθαι κοινός λαμβάνειν 

νοῦς πρῶτος φαντασία 

αἰσθητήριον 1,11 55. 4,7 18,27 40,2 43,22 

49,11.13 60,13 ss. 63,29 ss. 102,4 

ef. πρῶτος 

> 

(χατ 

i. 4. φαντάζεσθαι 1,23 

αἰσϑητιχός (ἀρχή) 60,18 63,34 65,11 

(δύναμις) 1,6 3,2.17 4,1 ss. 5,33 (évép- 

yeta) 3,30 (ψυχή) 1,13 4,8 ss. 6,22 8,30. 

33 15,26 ss. 83,7 44,19 47,6 52,9 68,29 
70,7 73,32 89,16 ss. 100,29 ss. 

αἰσϑητιχόν 4,8 8,20. 21 9,3 43,31 ss. 50,25 

αἰσθητός 3,17ss. 

αἰτιᾶσθαι 113,27 

aitiatos 121,13 

αἰτιολογεῖν pass. 2,15 

αἰτιολογικός 9,33 

αἴτιον plur. 2,12 cf. ποιητικός ὑλιχός 

ἀκάλυπτος 12,14. 15 

ἀχατάλληλος ef. ἐλλιπής 

ἀκατέργαστος 02.109 85. 59,1 

ἀχμάζειν 97,21 ss. 

axo7 cf. ὄψις 

ἀχολούϑησις 25,9 

ἀχολουϑία 136,29 

ἀκόλουϑος 30,7 53,11 148,34 144,2 adv. 

137,30 
ἀκούειν. χρὴ δὲ τοῦ τύπου κοινότερον ἐπὶ 

τῆς φαντασίας ἀχούειν 4,90 sim. 33,14 

104,27 (ὑπό) 7,26 17,8 55. 29,12 ἄχου- 

σον τί φησίν 136,8 

ἄχουσις 60,10 

ἀκριβής (λόγος) 11.217 55. 

ἀχριβῶς 38,22 52,7 

ἀκριβέστερον 11,28 

ἀκρίς 102,20 

ἄχρα 30,27 69,9 

ἀκτίς 39,4 

ἀλείφειν 14,17 
ἀλήϑεια (coni.netpa) 142,11 τῇ ἀληδείᾳ 124,6 

ἀληϑής. εἰ δὲ χρὴ τἀληϑὲς εἰπεῖν 48,7 

ἀληϑινός 69,29 

τὸ ἀχριβές 108,1 

92,7 103,16 ss. 

ἄκρος. 



ἄλλος 154 

ἄλλος. adv. 69,8 ἄλλως μέντοι καὶ ἄλλως 

15.11 ἄλλως τε xat 91,29 

ἄλλοτε 82,1 82,2 

ἅλμη 118,31 
ἄλογος (ζῷα) 6,2 12,26 ss. 49,32 

8,16 ἀλόγως ef. οὑτωσί 

ἅλυσις 24,17 26,29 

ἅλως 82,15 ss. 

ἅμα te ἥψατο .... 

ἄλογα 

χαὶ ἅμα 140,12 οἵ. 

αὐτός 

ἁμαρτία 81,21 
ἀμαυρός 14,18 31,6 (coni. ἀσαφής) 20,11 

ἀμεγέϑης 11,16. 24 

ἀμείβειν (τόπον) 48,20 

ἀμελετησία 31,20 

ἀμερής 10,12 21,28 

ἄμεσος 40,10 adv. 69,2 

ἀμυδρός 20,1 55. (coni. ἐπιπόλαιος) 19,8 

(coni. ἐζοφωμένος) 19,11 adv. 103,14 

130,1 

ἀμφορεὺς 110,4 
ἀμφότερα 2,6 25,16 36,18 42,14 44,13 67, 

18 107,15 140,83 ἀμφοτέρως 146,22 

ἄν (= ἐάν) recte c. coni. 10,11. 13 64,15 al. 

χἄν c. ind. 10,4 ἄν (vel χἄν) ὁ. opt. 

31,3. 13.17 104,27 132,13. 24 

ἐπισταίη καὶ προσεγγίσῃ 143,7 οἷ. ἤν 

ἀνάγειν 50,15 54,17 ss. 

ἀναγχαίως 

»ἴ 

ΑΝ... ς 

ἀναγκαῖος 25,9 19,80 οἵ. 

συνάγειν 

ἀνάγκη. ἐξ ἀνάγκης 20,11 24,18 25,1. 10 

55,28 82,24 115,17 127,25 

ἀναγωγή 54,8 

ἀναγωγός 54,4 

dvaCwypagety 9,22 

ἀναζωγράφημα 19,7 32,29 (coni. τὐπος) 

40,3 cf. τύπος 

ἀναζωγράφησις 19.12 

ἀναϑυμίασις 50,10 582,19 55. 53,25 54, 

12ss. 60,16 55. 608,84 55. 65,16 69,27 

70,32 71,21 ss. (ξηρά) 82,16 

ἀναισϑησία 58,8 
ἀναισϑητεῖν 46,20 47,19 49,9 

ἀναίσϑητος 47,21 73,19 adv. 190,2 

ἀναλαμβάνειν 19,15 23,10ss. 24,8 (τὴν 

υνήμην) 30,24 

ἀναλογεῖν 16,20 34,11 72,14 98,24 

avahoytfectar 84,20 
ἀνάλογον (vel rectius ἀνὰ λόγον, cf. 34,1 ss. 

38,27 51,12. 13) 3,28 ss. 21,28 96,3 101, 
24 ss. 181,4 

I INDEX 

ἀναλύειν 19,12.14 (τὸ συνεχές) 4,18 19,1 

21,2 pass. 100,25 109,4 

ἀνάλυσις 29,2 

ἀναμιμνήσχεσθϑαι 6,2. 19 al. — est σωμα- 
τιχόν 2.8 39,13 

ἀνάμνησις 2.2.4 def. 4,17 18,92 21,1 38,7 

ef. μνήμη 
ἀνανεοῦσθαι 62,25 

ἀνανέωσις 4,17.18 19,1 21,1 38,7 

ἀνάπαλιν 2,1 49,31 

nord ἀναπλασμόν 9,21 

ἀναπλάττειν 32,22 

ἀναπληροῦν 113,10 

ἀναπνεῖν saepe — avanvy 131,27 133,1 

ἀνάπτειν pass. 140,22 ss. 

ἀνάπτυξις 39,16 

ἀναπτύσσειν 40,1 

ἀναπλασμιός. 

ἀναρμοστία 42,19 

ἀνασπᾶν 102,19 

ἀνατομιή plur. 106,9 101,4. 190,2 

ἀνατρέπειν. 96,9 

ἀναφύειν intr. 104,12 

ἀναχωρεῖν 8,19 

ἀνδριαντοποιός 43,5 

ἀνεγείρειν 39,24 cf. ἐποξύνειν 

ἀνεμπόδιστος adv. 19,23 

ἀνενόχλητος 84,24 

ἀνεξαπάτητος 70,6. 16 

ἄνευ. οὗ ἄνευ οὐ δύναται εἶναι 108,25 

ἀνέχειν (coni. κωλύειν) 120,8 

ἄνικμος ὕθ,8 
ἀνίστασϑαι (ἐκ τῶν νεχρῶν) 02,4 ἀνίστα- 

ται τὸ ζητούμενον 28,92 

ἀνοίγειν 128,82 55. 190,7 

ἀνεῳγμένης 128,50 124.2 

ἀνοίχειος adv. 94,20 

ἀντέχεσθαι 70,8 

ἀνοιχϑῇ 123,29 

ἀντίγραφον 74,9 

ἀντιϑερμαίνειν 40,23 ss. 

ἀντιχείμενα 42,17 

ἀντικρούειν 68,31 

ἀντιλαμβάνεσθαι 12,22 62,17 64,4 66,27 

ἀντιληπτιχός 4,3 
ἀντιμεϑίστασϑαι 118,28 119.5 

ἀντιπεριΐστασϑαι 50,13 57,24 

ἀντιπερίστασις 113,12 

ἀντιπράττειν 94,21 

ἀντιστρέφειν 43,19 180,4 

ἀντιφήσῃ 10,22 

ἀντιφάσκειν 61,29. 29 
ἀντώϑησις pro Aristotelico ἄντωσις 146,26 

ἀντιφάναι. 



VERBORUM 

ἄνωϑεν 2,20 ea, 133,1 134,11 135,4 

ἀνα ἀλιῳ 66,22 ss 

ἀξιοῦν 130,34 

ἀξίωμα 44,29 

ἀπαγγέλλειν 19,24 147,26 (σαφῶς) 115, 

22 127,19 (σαφέστατα) 95,21 (ἀσαφῶς) 

6,4 9,35 22,24 34,12 104,21 108,5 

(ἐλλιπῶς) 36,20 104,21 (ἐνδεῶς) 144,28 

ἀπαιτεῖν pass. 11,23 

ἀπαλείφειν pass. 14,16 

ἀπαλλαγή 53,18 

ἀπαμβλύνειν 109,29 
ἀπαντᾶν 30,24 198,9 

ἀπάντησις (coni. λύσις) 8,29 

ἀπαράλλακτος adv. 80,6 

ἀπατᾶν pass. 37,15 

ἀπάτη 97,7 ss. 63,20 ss. 65,4 ss. 70,1 

ἀπατμίξειν pass. 132,15 145,29 

ἀπάτμισις 55,6 56,22 

ἀπεπτεῖν 96,21 

ἄπεπτος 52,24 149,5 

ξλατῆς hae 

πλοῦς (ὄνομα) 19,29 ἁπλῶς 4,13 5,7. 25 

7,15 11,7 12,30 16,1. 28 18,4 33,14 40,1 

45,17 54,27 70,19 73,21 75,18 ss.. 77, 

19. 81,2 92,8 94,30 107,6 112,19 136, 

2ss. (coni. xvptws) 47,14 73,20 ἁπλῶς 

οὕτως 5,19 οὕτως ἁπλῶς 38,32 

ἀπογεύεσθαι 19,11 
πογύμνωσις ch. ἀπόφασις 

ποδειχτιχός adv. 20,17 

πόδειξις 10,2 20,19 22,2 

ποδιδόναι 21,17 51,19 (τὴν αἰτίαν, tas 

αἰτίας) 50, 17 94,27 113,27 (étr) 99,7 

ἀπόδοσις 49,19 101,10 

ἄποιος 91,32 92,5 

ἀποχαϑίστασθαι 40,10ss. 

ἀποκόπτειν 105,10 

ἀποκρίνειν 107,32 

76,1 ss. 

ἀπόχρισις 33,11 

ἀποκχριτιχός 93,29 94,2 

ἀπολαμβάνειν 199,1 

ἀποπάλλειν pass. 20,5 129,21 

ἀπόπαλσις 119,1 

ἀποπλανᾶσθϑαι 115,50 142,15 

ἀποπτύειν (opp. δέχεσϑαι) 91,27 92,11 

ἀπορία 13,29 15,10 90,15 91,22 cf. τιϑέναι 

ἀποσβεννύναι 109,52 

= 

g- R- 2 R- 

Φ , . 

ἀπεκρίϑην respondi 

ἄτοπος 155 

anoozevaceatar 107,15. 18 

ἄποσος 12,8 

ἀπόστασις 64,22 

ἀποστοματίζειν 6,15 62,21. 22 

ἀποσυλᾶν (τοὺς χαϑόλου λόγους) 9,6 

ἀπότασις 34,14 

ἀποτείνειν pass. 33,4 (ἔξω) 32,28 33,7 

(éxet) 30,3 

ἀποτελεῖν 86,18 94,21 96,28 135,23 

ἀποτίκτειν pass. 92,9 

ἄπους 108,27 

ἀπουσία 89,33 

ἀποφαίνεσθαι 23,3 115,28 

ἀπόφασις (coni. ἀπογύμνωσις) 91,30 

ἀποψύχειν pass. 100,25 109,4 

ἀπρόσπταιστος adv. 21,13 

ἄπταιστος adv. 22,15 

ἁπτικός (δύναμις) 70,7 

ἀργεῖν 18,28 79,3 

ἀργία 54,25 

ἀρέσκειν 52,20 

ἀρίδηλος adv. 13,31 

ἀριστερός cf. δεξιός 

ἀρκεῖν 94,8 ἀρχούντως 9,29 ἀρχεῖσθαι 

128.10 
ἁρμόξειν 67,18 80,28 107,20. 28 ef. ἁρμότ- 

τειν 
ἁρμονία 42,19 

ἁρμόττειν 36,17 93,27 94,5 149,8 

dopevixds adv. 66,8 

ἀρτηρία cf. τραχύς φλέψ 

ἀρχή. τὴν ἀρχήν 5,2 12,8 24,1 ἐξ ἀρχῆς 
188,28 al. ἐξ ἀρχῆς χαὶ πρώτως 19,16 

ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς 22,28 149,16 

ἀσάφεια 39,0 

ἀσαφής (λέξις) 90,20 102,10 adv. 56,19 

135, 7 
(coni. μεμελανωμένως) 9,35 οἵ. ἀμαυρός 

(coni. ἄγαν περινενοημένως) 6,5 

ἀπαγγέλλειν ἐλλιπής σαφής 

ἀσϑένεια (τῆς ὄψεως) 18,1 

ἀσκεῖν (ἑαυτούς) 62,24 

ἀσπάζεσθαι cf. τιμᾶν 

ἀσυνήϑης 31,9 ss. ef. ἄγνωστος 

ἀσυνϑεσία ef. ἀταξία 

ἀσφάλεια (coni. δυσπάϑεια) 108,19 

ἀσφαλής (coni. δυσπαϑής) 108,16 

λῶς 24,6 70,15 

ἀσώματος 09,13 

ἀταξία (coni. dovvtecta) 42,20 

ἀτμίς 122,22 147,2.19 οἵ. παχύς 

ἄτοπος ef. συνωϑεῖν 

ἀσφα- 



156 ἀτροφία 

ἀτροφία 91.2 

αὖ πάλιν 73,21 

αὐλητής 180,29 

αὐξάνειν pass. 14,15 12,2 

14,11 

αὔξησις 96,29 

αὐξητιχόν 50,25 αὐξητιχή 89,17 

ἄυπνος 46,5 

αὐτόϑεν 145,10 

αὐτὸς μόνος 7,15 αὐτό τι xa¥? αὑτό 15,20 

sim. 103,15 101,1 ἐν τῷ αὐτῷ καὶ 

ἑνί 2,6 7 sim. 15,16 42,14. 1 65,24 

109,15 115,10 ἅμα χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ 115, 

11 sim. 114,28 133,22 — αἴσϑησις xat 

φαντασία ταὐτόν 1,24 sim. 2,16. 17. 22. 

80 4,9 8,2 48,8 144,27 al., sed 

4,7 αἱ αὐταὶ γὰρ χαὶ αὖται 5,31 sim. 

6.11.19.}107 12,24 

πάλιν ἕτερα (cf. app.) 2,20 

ἐστιν αἴσϑησις χαὶ φαντασία eft’ ἕτερα" 

εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν, πῶς ἕτεραι καὶ 

(opp. φϑίνειν) 

« Sass, 
7 αὐτὴ 

οὔτε γὰρ ταὐτὰ οὔτε 
Vv 9 7 

ELTE ταῦτον 

πῶς αἱ αὐταί 64,28 τοῦτο δὲ ταὐτόν 

ἐστι τῷ 29,21 47,22 54,18 61,16 al. sim. 

50,18 51,21 97,5 102,9 107,23 108,14 
1125 ΠΡ G20 oe 12429 

125,2 126,18 128,19 al. 
αὑτοῦ. xad? αὑτό (opp. κατὰ συμβεβηχός) 

9,16.26 xad’ αὑτήν (opp. χατὰ συμβε- 

βηκχός) 9,20. 22 οἷ. αὐτός 

ἀφαιρεῖν. τοῦ ϑεοῦ ἀφαιρεϑέντος 78,2 

ἀφανίζειν pass. 23,29 24,2 27,1 63,34 08, 

18 ss. 

ἄφϑαρτος 83,21 

ἀφιέναι (φωνήν) 83,22 ἠφίετο 133,34 

ἄφιξις 81,14 

ἀφίπτασϑαι. 
᾽ 
ἀπέπτη 142,11 

ἀφυής 6,15 

ἄφωνος 142,12 

ἀχρεῖος 09,9 

ἄχρις ἄν 116,12 ἄχρι τινός 48,2. ὃ 56,15 

131,19 132,21 

dypovos 11,24 ἀχρόνως 11,29 
ἡ, ( στῶ ς 90 2 ἀχώριστος 90,3 

ἀψίνϑιον 56,13 

ἄψυχος 44,14 ss. 

Baétfery 36,1 48,19 58,4 82,10 

βάϑος (els B.) 31,6 
eda alien ἄν 0 βαχτηρία 4,22 

I INDEX 

βαλανεῖον 1232, 141,17 

βαπτίξειν 131,25 

βαρεῖν 53,22 

βασανίζειν 191.9 

βαστάζειν 24,22 

βέβαιος. τὸ β. 31,29 

βιάζειν 39,12 βιάζεσθαι 39,18 45,3 144,20 

βιβλιδάριον 135,28 
βιβλίον 2,15 7,13ss. 12,31 38,27 39,16 

61,32 ss. 64,11 87,8 102,25 121,14 140, 

18 142,13 149,1 

βλάβη 133,31 

βλάστη 104,9 ss. 

βλέπειν cf. εἰπεῖν 

βλυστάνειν 91.1 

βόϑρος 8,12 13,15 

βορβορώδης 79,19. 22 

βραδύς. βραδέως 59,29 56,3 

30 βραδύτερον 132,31 

(τὴν λέξιν) 9,4 

βράδιον δῦ, 

βραχυλογία 135,7 
βραχύς. χατὰ βραχύ 72,17 119,28 μετὰ 

βραχύ 18,11 

βρέφος 40,12 

βρέχειν 82,15 

βροχή 82,14 55. 

Γάρ nempe 10,7 58,24 75,29 collocatio εἰ 
χρὴ γάρ 135,22 sim. 18,30 

Ἰαστήρ. κατὰ γαστρός 52,10 

γε. ἀλλά γε 149,14 

γειτνίασις 108.9 

γείτων 89,11.14 

γελαστιχός 40,11 

γεννᾶν 46,32 149,5 

γεῦσις (est ἁφή τις) 48,6 

γεώδης 111,28 137,29 

γεωμέτρης 7,18 

γεωμετριχός (ϑεωρήματα) 28,17 

γῆρας 34,30 

γίνεσθαι (ἐν αἰσϑήσει) sentiri ὅ0,14 ἐγε- 

γόνει c. inf. 37,13 

γινώσχειν (ἐν) 12,14 

γλαφυρός cf. χαρίεις 

γλισχρός (χυμοῦ 79,20 

γλυκύτης 10,15 97,7 

γνωρίζειν 2,31 

γράμματα 11,13 38,27 ss. 

γραμμή 48,1 63,24 104,32 ss. 



VERBORUM 

γραφή 29,19 34,15. 19 44,25 55. 45,20 74,7 

104,23 189,29 

γραφιχός (σφάλμα) 136,29 

γρηγορεῖν 44,9. 10.150 46,3. 20, 25 75,18 

76,2 ss. 83,33 cf. ἐγρηγορέναι 

Δαιμόνιος 84,11 

δαχτυλιαῖος 10A 

δαιμονιώτατα 99,24 

δέον ἐστί 2,19 δέον 36,20 

gen. 7,18 17,8ss. τῷ 

τὸν δεῖνα 5,19. 22 7,17. 20 

δεῖν. 

δεῖνος δεῖνι 5,21 

7,18 

δεῖξις 10,4 ef. προάγειν 

δεχαπλάσιος 95,32 ss. 

δεκχτιχός 91,26 

δεξιός (opp. ἀριστερός) 106,50 

δέχεσθαι (ὑπό) 52,24 cf. ἀποπτύειν 

δή in epanalepsi 83,4. 13 84,19 al. 

δηλονότι 9,15 11,18.22 12,24 25,7.8 saepe 

δῆλος. ἔσται δῆλον 1,16 2,21 4,20 25,14 

63,2 δῆλον ὡς 121,5 δῆλον τοῖς ὁρῶσιν 

145,18 τοῦτο δὲ δῆλον 140,20 ef. ἑξῆς 

δηλοῦν 9,93 26,26 35,15 130,10 

δήλωσις 15,10 

δηλωτιχός 7,7 

34 73,9 86,28 88,28 91,5 100,9 

28 126,5 137,11 

διά ef. μαχρός 

διαβιβάζειν 30,26 

5:95 ὦ 

17,18 37,20.27 50,11 62, 
120,12. 

διαβλέπειν 

διαγίνεσθαι 52,18 

διάδηλος 52,4 66,16 ss. 79,10. 21 sige 

διαδιδόναι pass. 50,30 57,26 102, 

διαζευγνύναι cf. διαιρεῖν 

διαιρεῖν (coni. διαζευγνύναι) 103,3 pass. 1,8 

διαιτᾶν. διῃτήσθω 31,21 

διαχουίζειν 70,21 

διαχονεῖν 52,25 med. 52,22 

διάχονος 52,23 58,27 100,20 

διάκρισις 26,25 65,32 

διακριτιχός (ὄψεως) 10,18 

διαλαμβάνειν (περὶ) 88,18.21 

διαλανϑάνειν 63,6 

διαλογίζεσθαι 29,11 37,17 45,6 

διαμένειν 131,12 ἐπὶ πολὺ διαμένουσι τῇ 

ὀργῇ 40,15 sim. (6. praep. ἐν) 112,25 

διανοεῖσθαι 61,17 80,16 55. διανοηϑέν 80,17 

διανόημα 17,7 

διανοητιχός (μέρος) 60,11 

διάνοια 28,82 ss. 80,29 585. 33,1 ss. mens 

δηξάξειν 157 

34,14 38,19 ss. 65,18 67,12 ss. 70,12 ss. 

73,29 80,18 ef. ἐφιστάναι sensus loct 

27,9 74,7 124,14 151,6 (τῶν λεγομένων, 

opp. λέξι) 17,15 45,14 62,26 86,26 

108,8 147,30 sim. 66,4 82,5 92,25 104, 

15 107,22 116,19 142,14 146,33 

διαπέμπειν 2,11 

διαπνεῖν (coni. διασχεδάννυσϑαι) 55,25 pass. 

97,8 

διάπνευσις 146,2 ss. 

70,19. 25 

διαπράττεσθαι 32,10 

4,20 14,8 21,24 22,23 71, 

διαπορϑμεύειν 

διαρϑροῦν 2.20 

25 100,22 
Otappety (coni. 

διασχεδάννυσθαι) 59,27 

) διαφεύγειν) 23,21 (coni. 

διασχεδαννύναι cf. διαπνεῖν, 

διάστασις(οοπ]. ποσότης) 10,10 plur. 10,14. 24 

οιαστ 

διασῴ 

διαρρεῖν 
' 

ἐλλειν ef. συστέλλειν 

ἕειν 59,7 

τεσϑαι 135,30 

διατείνειν. διατεταμένος 128,29 

διατελεῖν 46.4.55. 131,15 

διαφέρειν (οὐδέν) 71,7 111,0 104,28 114,22 

διαφεύγειν 23,27 οἵ. διαρρεῖν 

διαφορά lis 142,9 

διάφορος 90,26 

διατάτ 

διαφύειν pass. 100,21 

διαφυλάττειν 131,15 

ἰδαξις 23,4 

todoxados 28,26 29,3 142,5 

ene ίρειν pass. 82,12 

2 7 

(lesus) 62,4 

εισδύνειν 143,32 

alae διεξελθών 1,9 

dar (ἐν) 79,18 
ZOE OA οὐδὲ RS 
o om. 

oOo ~ o a 

διήκειν 56,18 

διηνεχκής 98,4 

διηχής 129,19 

διορίζεσθαι 46,7 94,29 120,17 

136,27 

διορύττειν 132,25 

διότι quia 31,26 49,50 56,17 82,8 103,18 

109,28 123,18 124,5.25 τὸ διότι 128,35 

πηχὺς 34,18 35,13 

37,6 

διωρίσϑω 

7 7 

-- 

διττός adv. 

δόγυα 114,1 

δοχεῖν credere 75,20. 80 

δόξα 7,33 def. 61,19 

δοξάξειν 61,17 ss. 65,18 



158 ὃραστιχός 

δραστιχός 97,2 

δύναμις 67,18 ss. 

(ἀρχικὴ) 100,8 

δύναμιν 149.12 δυνάμει λέγων 7,27 64, 

21.6556 73,25 92:2) 11 ϑῖτη Τρ. 17 

92,2 cf. λέγειν — δυνάμει ἐπιστήμων 71, 

32 sim. 72,16 92,6. 12 ss. cf. ἐνέργεια 

ἠδύνατο 33,9 103,4 

δυνατός 380,12 

δύο gen. 6,32 58,26 

δυσεύρετος 29,20 

(ψυχῆς) 6,8 plur. 1,5 

οἵ. αἰσϑητιχός — χατὰ 

δύνασθαι. 

δυοῖν 108,10 

δυσχίνητος 141,2 

δυσμνημόνευτος 28,22 

δυσπάϑεια cf. ἀσφάλεια 

δυσπαϑής cf. ἀσφαιλής 

δύσφϑθαρτος 83,21 

δυσχέρεια 107,16 

δυσῴδης 19,19 

°Edy ec. opt. 31,8 

ἐᾶν 115,23 

ἔαρ 34,27 ss. 

ἑβδομιάς 37,13 

éyylCeev 51,14 127,12 

ἐγγίνεσθαι 4,14 14,14.19 16.4.9 17,1 ss. 

18,9 52,9 74,15 
ἐγγράφειν 13,28 21,23 (coni. ἐντυποῦν) 19,5 

ἐγγύς. ἐγγύτερον 72,5 

92,4 ἐγγυτέρω 92,2 cf. app. ad. 72,5 

ἔγγιστα 72,7 

ἐγχατάλειμμια 3,3. 27 ss. 4,11 ss. 8,5 65, 

10 (coni. ἀναζωγράφημα) 5,13 18,9 

(coni. τύπος) 8,6 5,18ss. 63,32 64,9 

(coni. ζωγράφημα) 3,22 15,16 (coni. 

τύπος et ζωγράφημα) 4,25 cf. ἀναξωγρά- 

éyyotepos 71,32 ss. 

φημα εἴδωλον ἴχνος 

ἐγκέντριον 102.9 ss. 

ἐγκχεντρισμός 103,30 105,8 ss. 

ἐγκέφαλος 42,14 50,10 53,26 

ἐγρηγορεῖν 45,9 cf. app. ad. 2,9 cf. γρηγο- 

ρεῖν 

ἐγρηγορέναι 2,9.25 44,4 55. 62,1. ὃ 65,14 

ἐγρήγορος adv. 69,27 ss. 

ἐγρήγορσις 2,5 58. 44,11 45,8 55,2 62,18 

75,8 al. 

ἕδρα 107,29 

ἐϑίζειν. εἴϑισα ἐμαυτόν 25,15 sim. 25,19. 26 

intr. 25,18 ἐϑισϑέντες 25,25 ἐϑισϑέν 

31,27 

I INDEX 

ἔϑος (sc. ἐστίν) 137,17 ἐξ ἔϑους 25,21 31,24 

el ec. coni. 90,27 138,25 
οἶσθα 62,6 ἴσμεν 60,10 75,354 

εἰσόμεϑα 2,30 6,2 
εἰδέναι. 

οἴδασιν 53,5 ἱστέον 

6,1 54,19 

εἰδιχός 139,10 

εἰδοποιεῖν pass. 7,28 138,33 139,18 

εἶδος ef. λόγος ψυχή 

εἴδωλον vel εἴδωλα 98,21 55. 60,14 64,8 

66,28 68,32 ss. 09,14. 80 70,24 71,13 ss. 

72,32 73,5 ss. 74,19 ss. 83,18 ss. 86,23 

(coni. ἐγχατάλειμμα) 64,5 (coni. τύπος) 

26,22 68,28 70,1 71,26 74,15 84,23 

elxd¢ 106,12 εἰχότως 1,15 84,24 97,29 

155,6 

εὐχῶν 3,5 4,15 5,23. 28 7,16 15,16. 21 132) 

20 37,9 

εἰλικρινής adv. 12,22 

εἶναι. τὸ εἶναι 1,6 43,8 139,1 (coni. ὁ 

λόγος) 47,30 cf. ζὴν οὐσία --- ὄντοιν 108,10 

ἔστι χαὶ λέγεται 5,24 8,9 cf. μένειν 

εἰπεῖν. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βλέψαντας εἰπεῖν 

135,31 180.26 ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν 55,13 

εἴπερ 51,6 192,6 c. coni. 137,20 

εἰσάγειν (ἐν) 114,26 

εἰσέλευσις 114,18 

εἰσέρχεσϑαι (ἐν) 118,8. 15. 130,25 133, 34 

εἰσελθεῖν (év) 121.9 133,33 

εἰσχρίνειν pass. (coni. προσκρίνεσϑαι) 116,14 

εἴσοδος 115,11 ss. 

εἰσοχή (opp. ἐξοχή) 4,31 

εἴσπνευσις 147,29 

εἶτα epanaleptice post part. 98,17 

εἴτε: εἴτε. εἴτε σχεπτέον 47,8 sim. 17,7 

εἴτ᾽ οὖν i. 4. ἤγουν 125,15 

εἰωϑέναι. εἰωϑός ἐστιν αὐτῷ 50,8 

ἕχαστος xa ἑχάστην 31,19 45,2 77,11 

84,13 cf. χαϑόλου 

ἐχεῖσε cf. ὦδε, τῇδε 

ἔχϑεσις 42,6 ef. ποιεῖσθαι 

ἐχχεῖσθαι 29,25 

ἐχχόπτειν 105,8 

ἐχχρίνειν 93,31 

ἐχχρούειν 48,21 

ἐχπνευματοῦν 147,20 

ἔχπνευσις 147,28 

ἐχπομπή 33,0 

ἐχπυρηνίζξειν 110,7 ss. 

ἐχπυρήνισις 117,15 

ἐχσφενδονᾶν 93,32 

ἐχσφράγισμα 20,10 
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ἔχτασις (Opp. συστολή) 52,10 115,5 130,13 

144,8 ef. συστολή 

ἐχτείνειν 126,21 (opp. συστέλλειν) 50,32 

51,8 180,12 140,15. 17 ef. συστέλλειν 

ἐχτιϑέναι 35,8 med. 99,24 107,7 118,4 

128,6 182,19 133,19 146,33 

ἐχτύπωμα 14,6 15,27 17,1 

ἐχφεύγειν 133,32. 34 

ἔχχυσις 146,7 

ἔλαιον 145,24 

ἐλέγχειν 114,2.7 139,6 

ἐλέφας 9,16. 29 

ἕλχειν 30,28 c. inf. 59,20 

ἐλλείπειν 120,2 140,7 

ἔλλειψις 141,26 

ἐλλιπής 21,15 35,10 ἐλλιπῶς (coni. ἀχατ- 

αλλήλως) 860,20 (coni. ἀσαφῶς) 104,21 

(coni. συντόμως) 16,16 

ἐμβιβάζειν 68,4 ss. 

ἔμβρυον 52,7 89,19 

ἐμμένειν 74,31 131,26 

19,25 

ἐμμιγνύναι 111,20 

(coni. σῴζεσϑαι) 

ἔμπαλιν. τοὔμπαλιν 52,25 

ἐμπελάξειν 88,18 

ἐμπίπτειν 83,31 133,32 141,16 (év) 63,25 

ἐμποδίζειν 12,17. 19 56,7 71,4 78,27 124, 
6.10 

ἐμποιεῖν 39,5 78,28 

ἔμπροσϑεν 134,29 (opp. ὄπισϑεν) 106,31 

époatvery 66,26 

ἔμφασις 63,27 

ἔμφυτος (ϑερμόν) 97,2 120,12 122,9ss. 

123,17 128,1 129,6 131,33 132, 11.12 
140,28 148,21 147,32 (ϑερμότης 109,2 
(πνεῦμα) 143,27 

ἐμφψύχειν 110,1 

ἔμψυχος 52,11 
ἔθδες 112,11.13 117,19 
ἐν. ἐν ᾧ γὰρ δυνάμεϑα ὁρᾶν ἢ ἀχούειν ἤ .... 

43,18 οἵ, αἰσϑάνεσϑαι μνημονεύειν φαντά- 

ζεσϑαι γίνεσϑαι εἰσάγειν εἰσέρχεσϑαι ἐμπί- 
πτειν ἔρχεσϑαι ̓  χατέρχεσϑαι μεταβαίνειν 

πίπτείν φϑάνειν 

ἐναλλάξ 88,19 
ἐναντίως cf. φέρεσϑαι 
ἐναντιότης 91,17 109,26 

ἐναποχλείειν 129,5 

ἐναπολαμβάνειν 113,4 129,21 130,8. 10 

ἐνάργεια 101,18 

ἐνδεής adv. 144,28 

ἑξῆς 109 

ἔνδεια 109,25 117,16 

ἐνδέχεσθαι 4,21 61,19 82,24 al. 

μενόν ἐστιν 106,16 

ἐνδεχό- 

ἔνδοξος 57,9 adv. 90,10 

ἐνεῖναι 27,5 28,10. 24 29,7 ss. 33,8 84,10. 

23 (ὑπό) 51,22 

85,29 

évexa 105,29 

évepyeta 1,13 3,10 4,6 ss. 5,11 6,9. 22 

15,4 31,25. 26 18,22 al. cf. αἰσϑητικός 

— (opp. δύναμις) 1,10 6,22 46,18 92,11 

ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ αἰσϑητά 2,32 sim. 

3,18. 20. 95 5,7 ss. 18,24 21,24 ἐνεργείᾳ 

72,18 93,51 103,17 118,2. 11 (opp. δυ- 

vaet) 6,22 11.117. 25 101,29 ss. χατ᾽ 

ἐνέργειαν 3,15 ss. 4,11. 27 9,6 ss. 13,28 

14,6 19,4 20,6 45,20. 21 60,10 ss. 62,16 

64,2 72,6.15 

ἐνεργεῖν 71,29 ss. νοῦς ὁ ἐνεργήσας 142,0 

(περί) 8,11 4,4 5,10 55. 12,29 55. 14.2 

15,12 ss. 32,20 61,5. 10 65,14 72,16 

74,2 (xatd) 47,15 71,8. 17.29 al. 

ἐνθυμεῖσθαι 174ss. 25,15 29,12 

ἐνιστάναι pass. 65,8 126,24 (πρός) 65,4 

128,6 τὸ ἐνεστώς 6,26. 29 

ἐνισχύειν 137,3 

ἐννοεῖν 81,10 55. 62,1 ss. 94,6 142,12 (coni. 

ἐνθυμεῖσθαι) 17,9 ss. 

ἔννοια 24,27 25,18 36,16 

ἐνσημαίνειν 14,5 ss. 16,5 31,6 

(coni. μένειν) 20,4. 24 

ἕνεχεν λόγου 73,25 

ef. ἴσχειν 

ἔνστασις 8,29 93,28 94.1 110,29 111,2 
115,22 

ἔντερον 108,11 plur. 52,12 ss. 54,11 

107,30. 81 108,4 ef. παχύς 

évtopy 51,14 

ἐντυγχάνειν 111,25 149,12 

ἐντυποῦν 20,10 ef. ἐγγράφειν 

ἐνυπάρχειν 19,4 63,30 

ἐνυπνιάζεσθαι 61,10 

ἐνύπνιον plur. 2,10 51,5 53,16 ss 60,2 ss. 

ἐνώπιον 75,3 

ἐξάγειν 114,25 115,1 ἐξάξῃ 144,21 

ἐξαεροῦν 113,6 122,2. 3 

ἐξαιματοῦν 105,22 

ἐξαίφνης 80,16 82,16 

ἐξαχοντίζειν 119,14 147,16 

ἐξαχόντισις 122.2 

ἐξαναλοῦν. ἐξαναλῶσαι 110,24 

ἐξέλευσις 114,12 115.4 

ἑξῆς. τὸν & 25,3 τὸ ἑξῆς τῆς λέξεως 

45,30 73,10 τὰ ἑξῆς τῆς λέξεως 48,12 
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106,15 τὰ ἑξῆς 115,23 191,9 149.1 
τὰ τούτοις ἑξῆς 149,0 χαὶ τὰ ἑξῆς 25,1 

ἑξῆς δῆλα 121,18 132,26 
141,8 148,5 σαφῆ δὲ ta ἑξῆς 41,4 59,3 

6,7 1 65,28 76,7 101,14 112,5. 25 117,4 138,12 

146,17 sim. 40,3 133,11 

ἕξις 116 19 2119 ΤΠ 9 9 55: (cont. 

μονὴ) 14,9 ἕξις ἣ πάϑος 9,2 al. (opp. 

στέρησις) 45,11 ef. νοῦς 

ἔξοδος 118,0 55. 

ἐξοχή cf. εἰσοχή 

ἐοικέναι 37,19 

ἐπαγγέλλεσθαι 88,8 

ἐπάγειν 1.231 11,24. 80 12,13 13,10. 14 

17,28 23,5 saepe 

ἐπαγωγή 53,6 78,30 

ἐπαισϑάνεσθαι 49,5 

ἐπάν 4,17 

ἐπαναλαμβάνειν 34,12 12 

15,3 70,29 

ἐπανάληψις cf. ποιεῖσθαι 

ἐπανέρχεσϑαι 40,18 ἐπανελϑεῖν 142,18 

ἐπεισέρχεσϑαι 89,16 ss. 

ἐπευβιβάξειν 68,5 

ἐπέρχεσϑαι ὁ. 1. 99,19 

ἐπιβάλλειν intr. 73,30 

ἐπιβολή 181,7 

ἐπιγίνεσθαι 88,10 89,22. 27 

ἐπιγλωττίς 127,11 

ἐπίδηλος adv. 54,4 158,8 146,19 

ἐπίδοσις 146,28 

ἐπ τεῖν 1..1155- 

ἐπ pes πους 82.10 

ἐπικρύπτειν pass. 60,16 110,18 

54,27 

ἐπιληψία 53,7 59,2 

53,20 54,25 ss. ex Arist. 

ἐπιμέλεια. pet ἐπιμελείας 48,22 

ἐπιμελής adv. 48,23 

ἐπιμήκης 81,8 

ἐπινέμεσθαι 94,14 

ἐπιπνίγειν O7,16 

5,17 (τὸν λόγον) 

ἐπελϑεῖν 146,54 

ιχαλὺπ 

ἐπιληπτιχός 
sed ἐπίληψις 49,14 

ἐπιπόλαιος (coni. 

ἀμιυυδρός 

ἐπίπυγμα (prave pro ἐπί 

135,1 

aladna gee 127,11 

συγχεχυμένος) 20,9 cf. 

mrvypa) 134,33 

πίρρημα 22,30 

ἐπίσης 70,6. 107,17 

ἐπισχέπτεσθϑαι 88,10 ἐπισχεψόμεϑα 4,19 

é 60,17 πισκοτεῖν Pass. 

I INDEX 

ἐπιστασία 123,7 

ἐπιστήμη 45,18 al. 

ἐπιστημονιχός 6,28 

πιστήμων def. 71,29 ss. 92,3 

ἐπιστητός 8,32 33. 

ἐπιστρέφειν 10,14 

28,29 140,23 adv. 

ἐπιτολή (xvvds) 122,0 

τοῦς τυγχάνειν 6. gen. 112,11 pass. 82,7 

πιφάνεια 10,12. 20.21 90,9 125,5. 19 

126,9 189,1 134,12 

ἐπιφέρειν 72,31 

14,3 

etv 146,11 
(πρός) 29,8 (ὅτι) 91,13 sim. 

ἐπιτήδειος fem. 25,24 

ἐπενεγχεῖν (thy λύσιν) 

ἐπιχειρεῖν 

90,10. 18 

ἐπιχείρημα 22,8 91,9 88. 

ἸΠ 

ἐπιχείρησις 93,26 107,20 27 

ποξύνειν (coni. ἀνεγείρειν) 29,2 

ἐποχή 51,19 ss. 

ἐργασία 105,30 109,21 

ἔργον plur. 7,11 ss. 

ἐρηυία 142,7 

ἑρμηνευτιχός 11,30 

ἑρπυστιχός 138,12 

ἔρχεσϑαι. ἐλϑεῖν (ἐν) 139,22 140,9 

ἐσύστερον 149,2 

ἐταῖρος 62,38 64,11 81,7 

ϑεῖος 
ἐτερομ΄ήκχκης 68,32 

ἕτερος (τῷ λόγῳ) 2,1.17 ϑάτερον 34,3 

43,10 45,11 132,13 ϑατέρας 48,22 

ἑτέρως χαὶ ἑτέρως 65,15 cf. αὐτός 

εὖ c. gen. 85,11 

εὐαίσϑητος 66,23 

εὐήϑης 136,1 

εὐθύγραμμος 10,9 

eddudvetpos 2,12 

103,27 104,30 

om 

85,51 148,9 ef. 

εὐθύτης 90,2 ss. 

εὐχινησία 39,24 

εὐκίνητος 39,21 116,8 ss 

εὐλάβεια 100,4 

εὔλογος 33,6 92,24 96,15 τὸ 

139,4.13 εὐλόγως 1,18 55,2 

εὔλογχος 83,20 

εὐμετάβολος 85,27 

εὐμνημόνευτος 23,29 28,21 

εὐπαϑής 58,20 

εὕρεσις 29,21 ss. 

εὑρίσκεν 29,10 fut. 28,12.17 29,27 aor. 

mcrae 

εὔλογον 



VERBORUM 

εὑρήσῃ 19,12 23,10 εὑρήσωμεν 19,14 

40,1 (cf. app.), sed εὗρον ete. 28,12. 32 

29,27 30,1 al. εὕρηκα 29,26 80,16 eb- 

ρέϑην 27,4 80.17 149,8 

εὐρύνειν (opp. συστέλλειν) 51,7. 14 

εὔφϑαρτος 127,26 

εὐφυής 6,16 

ἐφάπτεσθαι 131,6 142,14 145,5 

ἐφαρμόζειν 144,29 

ἐφεξῆς 1,14 24,18. 20 96,13 30,2 71,7 
72,8 c. gen. 98,30 τὸ ἐφ. 26,31 28,5 

τὰ ἐφεξῆς 9,32 28,11 31,21 33,18 ss. 

118,25 125,19 sim. 52,5 τὰ δ᾽ ἐφεξῆς 

σαφή 139,24 sim. 53,23 

30,12 (coni. τεταγμένως) 18,19 ἐφεξῆς 

οὕτως 72,13 cf. τάξις 

ἐφιστάναι (τὴν διάνοιαν) 78,11 80,13 absol. 

112,5 129515 

ἔχειν (tov λόγον) 34,28 (τὴν π 

(τὰ πρῶτα) 131,6 πῶς δὲ ἔ 

(opp. ὄπισϑεν) 

ίστιν) 103,27 

ἔχουσι ϑέσεως 

185,2 τούτων οὕτως ἐχόντων 92,0 σχεῖν 

3,01 ταύτης ἔχει, 

οὕτως ἕξει χαὶ ἐπί 27,25 sim. 28,1. 30 

45,7 72,4 elliptice (om. ἔχειν) 15,17 

39,9 80,11 82.1.8 οὕτως ἔχειν καὶ περὶ 

τῆς φαντασίας 3,20 ἔχεσθαι 34,3. 4 

(opp. ἡγεῖσϑαι) 86,1 

26,8 34,10 ἕως ἂν ec. opt. 45,25 

ἕως τότε 45,24. 25 

σχῇ 1.11 ws ἐπὶ 

“ κα 

EWS οὐ 

Ζεῖν 40,19 ss. 

ζέσις 40,8. 16 

ζῆν 131,24ss. τὸ 

ζήτησις (φυχιχή) § 

ζωγράφημα 3,2. 3 ἣν 

a τε χαὶ εἶναι 131,23 

Qiss 1 9. ck: 

ἐγκατάλειμμα 

ζωή 131,19 ef. καταλύειν 

ζῳογονεῖν 142,32 

ζῳοῦν pars. 132,28 

”H solutionem problematis adnectit 111,18 

aliam interpretationem 8,1 al. 

Hyetotar 25,11 26,3 cf. ἔχεσϑαι 

ἡγεμονιχόν 3,8 

ἤγουν 27,7 93,32 101,27 104,14 
ἡλιαχός 68,19 

ἥλιος 70,25 cf. μά 

Comment. in Arist. XXII 1. Mich. in Parya Nat. 

ἴδιος 161 

ἡμεῖς οἵ, χατά ὑπέρ 

ἥμισυς 74,26 ἡμίσεος 113,28 

ἤν 45,2 89,7] ἣν δώῃ 149,16 

ἡνίκα 14,7 58,58 74,27 126,20 

ἧπαρ 52,14ss. 56,11 59,1 96,10 105,25 

157,7 

ἤπερ 40,26 48,50 55,35 

ἠρέμα 129,16.29ss. (coni. ὀλίγον) 75,26 

ἠρεμεῖν 49,2 80,17 

ἠρεμία 49.5 ef. χαϑιστάναι 

3,13 28,1. 2 

explicativum i. 4. δηλονότι 8,35 15,6 

18,4 36,8 47,27 61,15 73,3 94,4 98,4. 6. 

28 101,26 102,11 104,20 105,50 119,28]. 

ποι - 7 tol... . ἥτοῖ 

Θαυμάζειν (opp. κακίζειν) 15,13 

ϑέαμα. τὰ ὄναρ ϑεάματα 81,19 

ϑεῖος. τὸν ϑειότατόν pov ἑταῖρον 190,94 

ef. νοητός 

ϑεόπεμπτος 2,11 

ϑεός def. 77,23 

ϑερμαίνειν 40,23 ss. 92,31 117,19 132,17 

ef. χαταψύχειν 

ϑέρμη 26,25 
ϑερμότης 31,22. 23 40,26 50,14 54,11. 19 

56,3. 13 92,9.26ss. 95,33 96,17. 28 97,17 

100,17 131,53 

ϑερμιός cf. ἔμφυτος 

ϑέσις 141,8 
ϑεωρεῖν 27,30 ss. 89,22 195,2 

ϑεώρημα 25,5 84,5 cf. γεωμετρ 

ϑεωρία 12,20 16,9. 10 

ϑραύειν 66,18 

ϑρεπτιχός (δύναμις) 100,23 (ψυχή) 89,17 

100,24 ss. 148,4 ϑρεπτιχόν 8,20 50,24 

55,1 100,15 ss. 

ϑρύβειν pass. 14,16 

dogs 30,20 

dopa 82,2 

ϑύραζε 89,19 

ϑυροχοπεῖν pars. 84,22 

ϑώραξ 108,20 ss. 127,20 130,20 

132,15 

ιχός 

᾿Ἰατριχή 88,10 

ἰατ a 145.6 παῖδες ἱατρῶν 58,16 

ἴδιος fem.89,4ss. 90,27 (coni. ofxetos) 89,488. 

ἰδία 1,8 

11 



» ’ 

162 ἰδρύειν 

ἱδρύειν pass. 44,19 47,24 

t ἐπὶ τὴν σαφήνειαν ἰτέον 6,5 sim. 

1.21 

ἵνα. ἵν ἣν 106,5 ἵν 

car?) 131,20 

ἰσόπλευρος 10,7. 

ὅλως μὴ δεῖται (δέη- 

8 11,6 

ἴσος:  COMOG In rmet ἴσον ἐστὶ τῷ 8,4 12,27 

15,30 21,11 23,7 88,9 40,5 saepe 

λέγων τῷ 34,3 ἴσον λέγοντες ὅτι 90.9.12 

ἴσον 

ef. app. 

ἰσοσχελής 10,7 

ἱστορεῖν 137,51 

ἴσχειν (ἔννοιαν) 6,17 

ἴσχνανσις 40,0 

ἰσχύειν 62,17 

ἰχϑύας 140,9 (ἰχϑῦς) 13 

ἴχνος (coni. ἐγχατάλειμμα) 5,4 
ty Bus. Poles 

ἰχώρ 142,9 

Κι ἀδδος 101,29 

χαἡαρώτατα ἰ 5 χαϑαρός. εἴν 81,4 cf. τρα- 

νής, τρανός 

χαϑέξζεσθαι. χαϑεδουμένη pro praes. 32,26 

χαϑηγεμών 62,0 
23,1 108,5 142,14 

εἰς ἐρημίαν ἄγεσθαι) 
χαϑιστάνειν (τὴν λέξιν) 

χαϑίστασϑαι (coni. 

39,17 
χαϑόλου 11,12 

χαῦ Exacta) 9,19 τὰ x. 

τὸ %. 8,35 9,8ss. (opp. 

11,11 12,16 ss. 

τοὺς x. λόγους 9,6 ss. ef. κοινός, σύμπας 

καίπερ 39,3 40,11 79,8 83,5 102,25 106,21 

124,1 143,3 

χαιρός 66;6 οὐ χαιρὸς σχοπεῖν 124.11 

χαίτοι 80,1. 22. 39,19 100,31 130,20 191,0 

152,9 

χακχίζειν cf. ϑαυμάζειν 

χαχοποιός 83,19 

χάμνειν 44,30 

χανῴών 63,7 

καρδία 38,21 ss. 50,23 ss. 60, 18 68,21 ss. 

70,1 74,15 ss. 80,18 83,26 [100,8 ss. 

101,24 ss. 105,15 ss. 1. 4. πρῶτον αἰσϑη- 

τήριον 1,18 3,2 4,23 sedes χοινῆς 

αἰσϑήσεως 18,27 47,25 ef. 32,26 44,20 

cf. πνεῦμα ὑγρότης 

χαρχίνος 108,27 

χαρύα 97,19 

χατά. χαϑ ἡμᾶς 142,9 τὴν αἰτίαν. .. 

χαϑ' ἥν 96,31 χατὰ τοῦτο post part. epana- 

leptice 107,16 cf. γαστήρ λέγειν μέγεϑος 

I INDEX 

ὄνους) 85,6 131,5 

χατάγειν 50,14 (coni. χατασπᾶν) 7 

καταβάλλειν (x 

χαταγίνεσθαι (περί) 84,7 

χαταγράφειν cf. τίϑεσθαι 

χαταδαπανᾶν 94,15 

χαταχαίειν 110,3.21 111,0. 22 

ϑήσεται 110,3 TO θα 7 

χαταχάειν cf. app. ad 110,2. 21 111,6. 22 

χαταχερματίζειν 66,19ss. 127,24.27 184,1 

natazhitets 58,6 

LZATALAV- 

χαταχαήσεται 

χαταλχλίνειν. 

χαταχολουϑεῖν 67,21 

χαταλάμπειν 05,9] 

χαταλέγειν 42,4 (σαφῶς) 65,85 79,9 83,30 

χαταλείπειν pass. 72,23 ss. 

χατάληψις 49,14 

χαταλιμπάνειν 113,29 

χατάλληλος 21,16 104,22 τὸ τῆς λέξεως 

κι 96,11 37,11 62533) 19,9 80,12 

χαταλληλότερος (v. app.) ἡ λέξις 106,4 

ἣν δ᾽ ἂν χαταλληλοτέρα ἣ λέξις 91,19 

ef. 137,15 adv. 36,21 cf. σαφής 

χαταλύειν 

A= WA 

ἽΝ αν 

τὴν ζωήν) 142,7 

χαταναλίσχειν 94,15 

χαταντᾶν 45,4 

χκαταξηραίνειν 143,12 

χαταπατεῖν. χαταπεπατημένος 30,8 

χαταπνίγειν 130,23 ss. 

χατάποσις 127,11 133,13 ss. 

χατάπτυξις 5D, 6 

χατάρρυσις 78,17 

i EISSN 109,25 110,21 

naracnevdlety 13,13 48,14 49,28 ss. 61,28 

65229) 92.2] 16.) 

χατασχευαστιχός 8,29 9,32 33 43,3 48,19 

9411 
χατασκευή 144,7 

χατασπᾶν cf. χατάγειν 

χατάστασις 40,13 

χαταφανής 49,22 

καταφέρεσθαι 99,27 

χαταφορά 62,17 74,25 ss. 

καταχοῦν 132,24 

8,1 83,5 

χαταψηφίζεσθαι 191,4 

κατάψυξις 40,8. 11 91,0 

121,11. 13 128,2. 10 

χαταψύχειν 53,27 110,20 ss. 128,19 129,6 

(opp. ϑερμαίνειν) 116,32 

χαταχρηστιχός adv. 

111,8. 28. 32 

χατέναντι 69,03 

χατεργάζεσϑαι 52,24 107,32 ss. 

52,18 108,3 

pass. 



VERBORUM 

zatepyacta 92,25 

xatépyectar. χατελϑεῖν (ἐν) 74,30 

χατεσϑίειν 49.4 94,14 

χατέχειν 75,21 85,25 (τὸ πνεῦμα) 133,18 

(ἑαυτόν) 39,3. 4 pass. 64,15 69,27 ss. 

(τῷ ὕπνῳ) 62,5 

χατηγορεῖν (χοινῶς χατά) 7,33 

χατηγορίαι enumerantur 10,30 

χατορύττειν 105,6 132,14 

χατοχή (φαντάσματος) 4,14 

χαυστός 122,20 

131,11 

τούτων χειμένων 137,27 

χεῖσϑαι (ἀντί) 73,2 χείσϑω ὅτι 

73,26 

χενολογεῖν 128,8 

χέντρον 48,1 

χεράμεος (v. app.) 110,17 

χηρός 14,5 20,10 

χίνημα (coni. τύπος) 84,10 

χίων 26,13 ss. 

χλείειν 124,5 ss. 126,6 129,1 ss. 130,7 

χλεινός 83,5 142.5 

χολαίνειν 28,30 

χοιλία 105,25 107,17 150,2 ss. 

χοιμᾶσϑαι 2,26 46,11 61,5 

73,29 75,18 

χοινός (αἴσϑησις) 1,16. 17 12,24 15,22 cf. 

χαρδία — (coni. καϑόλου) 9,18 (σώματος 

32,11 65,16 ef. 

62,4 65,15 

zat ψυχῆς) 2,8 adv. 

ἀκούειν χατηγορεῖν 

χοινωνεῖν c. dat. pro gen. 

διαφέρειν) abs. 141,23. 25 

κοκχύμηλον 104,8 

χομιίξειν 58,27 

κορμός 97,23 

χράμβη 95,0 [p. 135 23 

χρᾶσις 94,19 96,7 ss. 188,26 141,4 εἴ. ad 

tenere 75,19 pass. 93,23 

ef. πέττειν 

48,8 (opp. 

χρατεῖν 92,14 

149.4 

χρατύνειν 126,8 

χρίκος 34,18 26,30 

χρίνειν. χεχριμένος (opp. ἀδιάχριτος) 72,22 

χύαμος 104,8 

χύκχλος 47,31 

χυκλιχός 08,90 

κυλινδριχός 68,50 

κύριος 08,1. (ὄνομα) 5,4 51,71 κυρίως 

ASL 1.19. 12.10.89: 19. 598]... 01.11.28. 

16 83,5 97,17 

χύων 26,20 71,14. 15 

χωλύειν. οὐδὲν χωλύει 80,27 

χώνωψ 129,25 

163 λύειν 

Λαμβάνειν (αἴσϑησιν) 117,27 ss. 28,2 49,8 

52.8 (τὴν ἐπιστήμην) 

21,91 ss. (τὴν αἴσϑησιν) 28,2 

ϑές) 20,27 73,23 (ἀληϑῶς, sed ν. app.) 

118,24 (ὡς ἐναργές) 67,4 (ὡς ὁμολο- 

γούμενα) 20,18 (ἀντῇ 29,16 38,31 45,27 

57,1 58,14 69,25 126,23 

λαμπρός (χρῶμα) 30,29 

λέβης 145, 28 ss. 

λέγειν (τι χατά) 36,18 ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον 

ἘΠ.1 16:8 18, 19.20, 16.29 sag Saepe 

— τὸ ene ἐστι 16,27 34,4 48,29 

TO Λεγόμενον 

A . 4 υ € (ἀνάμνησιν) 26,9 

(ὡς ἀλη- 

89,4 62,27 saepe ἔστι Ἢ 

ἴσον τῷ 20,29 al. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον 

ταὐτὸν τῷ 23,24 al. τὸ δὲ λεγόμενον 

τοιοῦτον 68,29 sim. 46,1 64,28 73,13 

ἔστι δὲ 

27,28 29,24 

1538, 30 

06,4 εἴη ἂν 

τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον 

70,4 82,30 107,13 114,8 

6 λέγει δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι 

τὸ λεγόμενον 11,32 sim. 

7,13 16,16 27,18 saepe — εἴη ἂν τὸ 

λεγόμενον δυνάυει τοιοῦτον 77,17 ἔστι 

δὲ σαφῆ τὰ λεγόμενα 137,19 cf. εἶναι 

λεύπειν intr. 37,2. 9. 58,11 68,10 79,27 

104,21 121,21 137,15 142,20 pass. 60,13 

124,18 

λειποψυ χεῖν 49,1 ss. 

λειψόαιμος finxit ad interpretandum Em- 

pedocleum λείφαιμος 124,16 

λεπτός 40,27. 55,20 66,19 ss. 81,8 90,14 

136,19 ss. ef. παχύς 

λεπτότης 99,21 

λέξις 94.29 22,22 ss. 23,16 24,26 saepe 
— cf. διάνοια ἑξῆς καϑιστάνειν ὁ συνεχής 

λέων 15,15 69,6 ss. 

λῆψις (τοῦ καϑόλου) 9,8 

λίαν 21,15 67,2 115,22 131,16 

144,2 

λογίζεσϑαι 6,26 

λογικός 70,12 

89,17 ss. (Ca) 6,3 

λόγιον plur. 62,2 

λόγος (coni. εἶδος) 11,8 

εἶναι ἕνεχεν ἕτερος χαϑόλου χάριν ποιεῖ- 

98,9 139,5 

(δύναμις) 8.1 (ψυχή) 8,34 

(μέρος) 9,2 

τῷ λόγῳ 4,2 ef. 

σϑαι ὑποχεῖσϑαι 

λοῖπός 25,11 88. 

43,10 

ἐστιν c. inf. 71,28 

127,12 140,3 

λύειν 94,3.8 111,2 

τὸ λοιπὸν 

Eo. 8 

λοιπόν adv. 

26,26 ss. 29,3 
ἡμῖν δὲ λοιπόν 

98,29 

τὰ λοιπά 

τὴν ἀπορίαν) 91,22 

115 



λύχος 104 

λύχος 13,16 15,15 25,15. 16 26,20 71,14. 15 

λυπεῖσθαι ὑπό 81,9 

λύρα 24,21 ss. 26,7 30,6 ss. 31,4 80,21 

λύσις 13,30 14,3. 25 15,10 42,5 53,7 93,28 

94,9 110,29 cf. ἀπάντησις 

pd τὸν ἥλιον 75,21 οὐ pa thy ἐκείνου 

ψυχήν 142,9 

μάϑημια plur. 12,18 82,7 

μάϑησις 28,26 89,22 def. 19,15 plur. 24,5 

μαίνεσθαι 49,6 

μακρός. διὰ paxpod 80,29 

μαλάττειν 124,26 

pavidvety ὑπό 25,6 

μανία 49,4 

paves ef. πυχνός 

μαντεία coniectura 22,27 

μαρασμιός 109,19 

μαρτυρεῖν 08,16 

paptopecdat 54,9 101,28 

μάχεσϑαι. 

péyetos plur. 10,14, 25 12,21 32,28 ss. 

χατὰ μέγεϑος 11,10 ss. 

pettotactat 109,6 

μελανοῦν 9,39 

μελέτη 31,19 39,7 

μέλος 24,25 41,3 

μένειν (coni. εἶναι) 89,30 31 

μέντοι 4,2 15,17 65,1. 2 81,20 

μερίζειν pass. 142, 34 

μεριχός 9,1 

μαχεσάμενον 90,1 

μέρος κατὰ μέρος 60,12 παρὰ μέρος 110,22 

114,5.29 μέρος χαὶ πάλιν μέρος καὶ 

οὕτως 119,27 

μεσολαβεῖν 21,3 

μετά ο. gen. 116,88 58. 133,30 190,8. cf. 

βραχύς 
μεταβαίνειν 

(ἐν) 140.1 

μεταβάλλειν (εἰς ὕπνον) 44,10 (ἀπ᾽ ἄλλων 

εἰς ἄλλα) 72,29. 31 (ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο) 

86,19. 21] (var. βάλλειν) ἄλλοτε ἄλλο 

μέρος 82,3 

μεταδιδόναι 67,1 

μεταλαμβάνειν (ἀντί) 36,8 

μεταξὺ 73,21 75,18 84,18 105,12. 15. 148, 

20 (τά) 40,1 68,8 58. 
εἰρήσϑω μ. 147,27 cf. παραρρίπτειν παρ- 

ἐμβάλλειν 

(els) 139,28 140,8 141,15 

διά τινων p. 69,6 

I INDEX 

μεταφέρειν 49,23 ss. (τοὔνομα) 5,5 

μεταφυτεία 104,2 

μετιέναι petitéov 9,29 124,16 

μέτριος 67,9 SS. . 

μετριότης cf. ayetv 

μέχρι 116,12 μέχρις ἄν 145,25 μέχρι τοῦ 

νῦν 107,7 

v.t (post ἐπειδή) 1,12 

υνηκύνειν 129,15 

μέχρι τινός 49,6 

υηλοπέπων 81.8.1] 

pijy. οὐ μήν 49,31 121,0 ef. 58,8 90,2 

ἀλλὰ μήν 19,10 

υήποτε 2,8 129,34 

pryyavay 133,12 

piu.qpa 15,14 ss. 16,18. 22 

ptvuptCery 81,19 

μνήμη 1.1 ss. def. 1,15 4,14 5,6. 24. 26 

6,8 19,3 ss. 
quomodocohaereant6,10 (dist. ἀνάμνησις) 

4,14ss. 1. 4. φαντασία 2,16 (dist. φαν- 

τασία) 5,30 

μνημονεύειν 1,23 ss. 5,32 ss. 8,81 ss. 

12,25 14,28 ss. (ἐν) 8,19 

υνημονευτιχός 1,20. 22 

υνήμη, φαντασία, αἴσϑησις 

υνήμη est ἕξις 23,9 15 

pov cf. ἕξις 

v.dvos cf. αὐτός 

υουσιχός 24,20 26,8 ss. 

poety 56,31 

votes 103,2 118,31. 32 

υυσταγωγός 84,12 

Nai μὴν 48,21 

ναστός (coni. στερεός) 140,14 

ναστότης (coni. σχληρότης) 140,15 

νεάζειν 98,10 

vexpos ef. avictactar 

νέμεσθαι 9,28 

γέος 31,5ss. (coni. συνήϑης) 31,10 of 

νεώτεροι 104,2 145,5 

νεότης 34,00 

νεῦρον 50,31 51,8 

neutrum plur. iungitur cum plurali verbi 

98,19 31,14 33,5 39,24 40,3 44,15 47,6, 

saepe alibi ponitur sing. verbi 

νέφος 69,5 

νήχεσθαι 139,16 
νοεῖν 7,) ss. 103,4 pass. 8,6 91,50 ss. 

νόημα 29,24 

γόησις 3,19 ss. 6,9 7,83 11,13 16,11 33,14 

34,26 



VERBORUM 

νοητός 3,19ss. 7,5 8,32ss. 12,9 (coni. 

Yetos) 12,20 

82,10 

VoOwGranlO ss: 6,9 9,o.Ss: ἀν 55. 09,20 67, 

20 ss. 142,185 (opp. atsdyots) 60,5 (opp. 

ὁ xa ἕξιν et ὁ ὁ ἐν 

ἕξει νοῦς 11,22 magistri titulus 142,6 

νοσώδης ὃ 

πραχτιχός) 11,14 

cf. πρῶτος 

νυσταγμός 59,99 

νυστάζειν 53,02 

νυχϑήμερον plur. 46,5. 11 

Ξηραίνειν 141,32 
ξήρανσις 46,7 

ξηρός (opp. χλωρός) 97,20. 21 

ξηρότης 92,9. 26 93,4 141,33 

Ὃ. tod ὅτι ὁ ὕπνος οὐχ ἔστι 48,13 sim. 94,11 

τὸ ὅτι οἱ τὸ διότι 128,9 τὸ πῶς 128,2. 4 

τοῦ τίνα εἰσὶ τὰ ἐνύπνια 62,34 sim. 51,22 

84,3 120,16 τῶν ὅσα 59,6 τῶν ἐν οἷς 

90,31 103,20 sim. 107,14 108,34  peri- 

phrasi inservit τὰ τῶν ἐπῶν 126,24 τὰ 

sim. 125.9 τὰ χατὰ τῆς λέξεως 114,27 

τὴν λέξιν 45,14 104,15 141,80 τὰ xara 

μέρος 124,15 τὰ μέχρι 125,17 εἰς τὸ κατὰ 

φύσιν ine τὰ περὶ τὴν φαντασίαν 2,20 

14,7 sim. 27,22 146,34 τὰ περὶ μνήμης 

21,25 22,23 sim. 4,19. 20 144,2. 28 

ὄγκος plur. 10,14, 24 

ὀγκοῦν 147,10 

ὅδε (= ὁ δεῖνα) 6,29 92,11 97,20 ὄδε μέν 

.».. ovt0s δ 92,28 cf. tts 

ὁδί. mone te Ms (26 119,27 
ὃ 

ὀϊστός 82,1 

οἰκεῖος (αἴσϑησις) 52,11 

(δόξα). 122.24 (ἔργον) 

22.2 (ψυχρότης) 118,31 

εἰπεῖν 148.29 

οἴκοθεν 52,3 (coni. ἀφ᾽ ἑαυτῶν) 32,18 

οἰνώδης 2,4 (v. app.) 

οἱονεί 3,22 145,33 

οἷος pro τίς 26,4 

ὀλιγαιμία 131,8 

(δύναμις) 46,2. 5 

108,8 (τέλος) 
οἰχεῖόν ἐστιν 

ὅσος 165 

ὀλιγάκις 88,12 

ὀλιγοθϑερμία | 

ὀλιγόϑερμός 58,19 

ὀλίγος. pet ὀλίγον 2.30 50,12 1 
198,9 

46,27 οἵ. 

ὁλόχληρος 95,5 

73,20 100,12 
πρὸ τοὺ 27,21. 31 ss. 29, 14 

ἠρέμα 

ὁλόχυκχκλος (σελήνη) 82,17 

ὅλος. ὅλως 8,10 10,3.6 11,16 15,43 
saepe -- 

ὀλοφύρεσϑαι cf. στένειν 

ὁμιλεῖν 48,28 

ὄμιμια. 

ὁμογενής 10,18 

18,7 

ὅλον δι᾿ ὅλου 92,32 

14,28 πρὸ ὀυνμάτων 
oy 8 

ὅμοιος. τὸ yap ὅμοιον, φασί, καὶ συγγενὲς 

πρὸς ὅμοιον καὶ συγγενὲς φέρεται 119,9 

φϑείρεται ὑπὸ τοῦ ὁμοίου τὸ ὅμοιον 152,12 

ὁμοίως τοῦτο zat ἐπὶ τῶν πτόρϑων 97,22 

χαὶ τὸ γλυχὺ ὁμοίως 10,19 ὁμοίως δέ 

30,2 124,24 
72,3 ὁμοίως δὲ xat 3,18 22,2. 

39,7 49,3 saepe 

ὁμοιότης 94,2. ὃ 

ὁμολογεῖν οἵ. λαμβάνειν 

ὁμοῦ 146,18 

ὅμως 99,9. 8 67,8. 14 81,4 al. 

49,11 82,15 
ὄναρ 62,3.4 64,10ss. 75,2 

ὄνειρος. ἐν ὀνείρῳ τς 

ὀνειρώττειν 81,19. 20 58,9 

ὄνος 8,12 13,15 

ὀξυωπός 85,24 

ὀπή 123,26 ss. 

ὁπηνίχα 102,21 

ὄπισϑεν cf. ἔμπροσϑεν ἐφεξῆς 

ὑποιοσοῦν 88,26 

ὅπου γε 67,28 

ὁμοίως xal 2,22 7,12. 19 
30 32,19 

ἀλλ᾽ ὅμως 

ὀπτικός (πνεῦμα) 63,235. 20 

ὁπωσοῦν 58,14 112,5 

ὅρασις 60,9 

ὁρατιχός (δύναμις) 70,8 

ὄργανον 143,23 

ἀμ def. 40,8. 17 

ὁρίζεσθαι 143,18 146,23 

pass. 25,16 52,3 63,7 

. ἃ δέ 99,14 
69,4 ἐξ οὗ 

ὁρμᾶν 125,13. 16ss. 

ὅς pro τίς 2,14 a μὲν .- 

τὸ εἰς 6 69,4 tH ἐξ οὗ 

(= μέχρι) 25,15 

ὀσμή 5,3 1011. 15 

ὅσος. xa ὅσον 4,2.3 33,24 100,26 108,16. 

30 107,13 



ὅσπερ. παρ᾽ ὅπερ (pro ἤ) 24,12 31,2 39,6 
a pp on ms , 

ὅτι ἂν εἴη 146.6 ὃν δή τινα τρόπον 

ὁστισοῦν 10,5 45,6 73,24 

ὄστρακον 149,1 

ὄστρειον plur. 48,5 123,18 128,8 

ὅταν c. ind.? ef. app. ad 19,12. 14 25,10 

40,1 
ὁτὲ μέν... ὁτὲ δέ 58,7 68,30 69,1 

οὐδαμῶς 12,1 62,15 $1,19 129,29 

οὐδέτερος 20,23 

οὖν in epanalepsi 39,15 48,6 50,51 saepe 

ἀλλ οὖν 141,17.18 

οὖρά 81,8 

οὐσία 10,30 55. 61,21 (coni. φύσις) 142,24 

Ὡς οὐσίας καὶ τοῦ elvar καὶ ὕπαρξιν 

yey 191. 

οὐσιοῦν pass. 138,29 

οὗτος. ἐκ τούτων χαὶ τοιούτων 2,29 εἰ 

δὲ τοῦτο 9,2.15 13,1 45,9.25 41,15 12, 

6 79,27 88,25 89,28 93,22 in epana- 

lepsi 75,17 διὰ τοῦτο post διὰ ec. inf. 

epanaleptice 105,15 108,13 139,14 sim. 

χατὰ τοῦτο 108,17 

οὕσοσί 85,5 

οὕτω epanaleptice post part. 91,33 χαὶ 

οὕτως (post. πρῶτον) 144,6 sim. 146,34 

οὕτω: δέ in apodosi 3,20 χαὶ οὕτως 

ἀεὶ ἄλλη 147,24 χαὶ οὕτως ἀεὶ 
συνεχῶς 147,29 ef. ἐφεξῆς μέρος 

οὑτωσὶ ἀλόγως 102,19 

ὄψις 30,29 λογικώτεραι δὲ τῶν αἰσϑήσεων 

ὄψις καὶ ἀκοή 10,13 

Πάγχαλος 99,19 
πάϑος 1,16 2,8.10 9,22 12,15.24 (coni. 

τύπος) 14,1 15,6 21,23 22,9 ef. ἕξις σω- 

ματιχός ψυχιχός 

παιδίον 92.5 

παῖς ef. ἰατρός 

παλαιός 91,4 585. (coni. χρόνιος) 27,20 

πάλιν 2,11. 25. saepe εἴ. αὖ 

παλινδρομεῖν 100,26 109,2 

παλίρροια 565.15 64,1 

πάμπαν 14,14. 15 19,8 102,21 103,14 152,8 

πάμπολυς 39,24 

παυνσέβαστος 142.5 
ἕ 

4 a *) 

avcextos 62.3 

I INDEX 

παντελής 19,17 ss. 58,8 142,7 adv. 23,28 

24,2 69,27 75,26 89,33 130,2 142,11 

πάντοθεν 148,5.6 

πάνυ 1,15 13,30-52,7 92,7 πάνυ xayzdhos 

99,19 
παράγειν (πίστιν) 66,32 

παραγράφειν 36,21 37,4 117,26 

παράδειγμα 69,12 

παραδιδόναι 135,13 

παραδιαζευχτιχός 24,7 

παράϑεσις 124.8 

παραιτεῖσθαι 149,12 

mapaxetstat. παραχείμενος 15,21 

παράχουσις 64,52 63,4 

παραλείπειν 31,13 123,8 

παράλληλος. ἐχ παραλλήλου 11,51 71,21 

82,29 131,11 137,17 143,29 
παραλυμαίνεσθαι 27,9 

παραπλήσιος adv. 60,19 64,2 

παραπομπή 52,26 

παραρρίπτειν pass. (μεταξῦ) 22,7 45,32 

56,23 

παρασπείρειν 109,19 
παρατίϑεσθαι 100,15 (σημεῖον) 54,23 (els 

πίστιν) 96,25 

παράφρων 18,4 

παράφυμα 143,11 

παρεῖναι. τὸ παρὸν βιβλίον 2,15 sim. 87,7 

98,30 

παρέλευσις 79,22 

παρέλκειν intr. 29,18 43,29 82,6. 20 

παρεμβάλλειν pass. (μεταξύ) 8,28 9,92 

22,18 

παρεμπίπτειν 10,22 11,16 

παρεμφαίνειν 10,25 

παρέρχεσϑαι. παρελϑεῖν 118,50 cf. ad 120, 

22 παρεληλυϑός 6,50. 31 8,16 

παρέχειν 101,2 παρέχεσθαι 51,24 

παριστάναι 15,31 21,26 78,12 

παροιμία. τὸ τῆς παροιμίας 117,20 

παρόμοιος 352,2. ὁ 

παρόρασις 64,92 ss. 

παρουσία 192.8 

part. nom. abs. 3,5 25,27 27,15. 24 28,29 
39,11. 19.25 53,23 saepe εἰ. λέγειν 

πᾶς. τὸ πᾶν τῶν ἐπῶν 125,4 παντί που 

49,22 παντί που πάντως 49,22 πάντως 

48,20 58,14 
πατήρ (τοῦ λόγου) 17,11 

πάχος 105,2 146,1] 

παχύς 54,12 180,22, 25 145,34 (ἀτμίς) 

ee 
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56,21 (ἔντερον) 107,29 108.1 (πνεῦμα) 

29,23 69,320 55. (χυμοί) 79,20 (opp. 

λεπτός) 54,14 72,22 146,2 

παχύτης 63,22 130,28 

πεῖνα 39,5 

πεινῆν 39,5 

πεῖρα 77,10 85,20 ef. ἀλήϑεια 

πέμπτος (σῶμα) 90,10 

περαιτέρω 45.3.4 

περί cf. ἐνέργεια 6 

περιέλκειν pass. 12,21 

περιμένειν 21,17 

περινοεῖν cf. ἀταφῶς 

περιπίπτειν 80,8 88.4 

περιπνευμονία 142.31 85, 143,12 
περίσσωμα plur. 53,25 

περιττεύειν 122,28 
περίττωμα 108,32. 8 περιττώματα 54,11 

101,18. 18. 93 

περίττωσις 99,90 107,53 

πεοιφέρεια 48.1 

περιφραστιχῶς 124,20. 26 
πέρυσιν 8.12 

πέσσειν 52,24 

πέττειν 56,7 pass. 52,18 59,1 (coni. 

χρατεῖν) 53,28 56,4 

πέτρα 28,30 

πέψις 52,25 56,7 (opp. ἀπεψία) 149,3 

πηγνύναι. ἐπάγη 159,1 

πηροῦν pass. 49,11 

πηχυαῖος 10,5 34,18 

πιχρότης 36,14 
πίναξ 5,10ss. 9,4 16,16 ss. 

πίπτειν ἐν 8,13 13,15 

πίστις. τὰς ἀπὸ τοῦ λόγου πίστεις 101,19 ef. 

ἔχειν παράγειν παρατίϑεσθϑαι 

πιστοῦσϑαι 78,30 19.9 93,17 

πίττα 145,24 

πλάγιος 141,12 

πλανᾶσϑαι 09,94. 25 

πλεονάζειν 95.28. 29 137,25 

πλευρά 10,5 25,20 55. 30,20 ss. 

πλευρῖτις 91.1 ss. 

πλευρόν 91.1 

πλευρωνία 35.390 55. 30,21 ss. 
πληχτιχός 68,18 
πλήν sed 42,15 

πλήρης 37,1 

πνεῦμα 39,22 64,13 55. cordis 38,23 40, 

27 69,1 81,29 ef. ὀπτιχός παχύς σύμφυτος 

πνεύμων 51,9 

προϊέναι 167 

πνιγμός 141,27 

ποδηγός 29,22 

ποϑεῖν 62,1 

ποιεῖσϑαι (τὴν ἔχϑεσιν) 35,6 (ἐπανάληΨιν) 

20,18 (τὸν λόγον) 1,7 

ποιητικός (αἴτιον) 140,16 τὸ ποιητιχόν 49,19 

ποῖος pro τίς 2,9 51.22 ποῖός τις 2,10 

ποιός. ποιόν 10,32 ss. 

ποιότης 91,32. 84 92.18.15 (coni. δύναμις) 
79,14 

ποιοῦν 92,2. 12 

πολλαπλάσιος 68,20 

πολυμαϑής 135,28 

πολύς. ἐπὶ πολύ 40,14 132,4.8 ὡς ἐπὶ 

τὸ πολύ 29.10.30 ἐπὶ πλέον 14,7 102, 

24 103,5 134,1 

πονεῖν 99.1 

πόνος ef. χαταβάλλειν 

πόρος plur. 141,12 

πόρρω. πορρωτέρω 92,2 app. ad. 72.1.6 

92,4 πορρώτερος 72,1 ss. πορρώτερον 

72,6 92,4 app. ad. 92,2 

ποσός. ποσόν 11,2 ss. 

ποσότης 10,19 cf. διάστασις 

ποτέ. τί ποτε 142,12 ποτὲ pév.... ποτὲ 
δέ 80,2 

πραγματεία 46,19 87,3 88,19 98,30 102.1 

25 133,20 136,8 

πραχτιχός cf. νοῦς 

πράττειν. τοῦ μέλλοντο; πραχϑήσεσθαι 

πολέμου 89,2 sim. 88.3 Ὶ 
προάγειν (τὴν δεῖξιν) 38,10 

προαπορεῖν 42.5 

προβαίνειν (πρόσω) 45,1 

(περαιτέρω) 45,4 

προβάλλειν pass. 19,6 med. 17,5 55. 19,24 

21,15 22,15 32,18 634 ss. 

πρόβλημα 20,16 63,5 ss. 

προγάστωρ 61,22 

‘, 

(πόρρω) 25,28 

προγινώσχειν 77,6 

προέργεσϑαι. ἐρεῖ προελϑών 77,14 

πρόεσις (σπέρματος) 66,12 

προζητεῖν 28,4 

προηγεῖσθαι 121,9 128,21 147,2: 

ηγουμένως 129,22 

πρόϑεσις 35,8 

προϑυμεῖσθαι 126,7 

προϊέναι. προϊὼν δείξει 35,14 60.14. δείξει 

mp. 100,15 ἐρεῖ προϊών 2,17 101,13 

122,15 137,9 xp. ἐρεῖ 26,3 63,33 

we ΤΙ 
oO 
Ὁ 



168 προχεῖσϑαι 

προκεῖσθαι. προχείμενος 29,9 42,11 71,25 
129.16 142,18 SS -2IR IZA 

22 OP? mnie { Fs 

προλαμβάνειν 90,23 (ἀξίωμα) 44, 28 

προειλήφϑω 70,2 

mechs exw 60,20 

tpopavtevctar 77,6.8 

προλέγειν. 

προμάντευμα 77,10 

πρόνοια. ἔδοξε τῇ προνοίᾳ 142,16 

πρός tt 10,30 42,17 

προσαισϑάνεσϑαι 15,23 36,5 

προσβάλλειν intr. 61,7 

προσδεῖσθαι 47,5 

προσδιαλέγεσθϑαι 63,4 

προσδιορίζειν 31,12 137.30 

προσεγγίζειν 143,7.9 

προσέλευσις 85,7 

προσεννοεῖν 15,13 

προσεξευρίσχειν 19,30 

προσέτ yee 31,9 140,29 

προσ poe σχειν 20,3 55 

προσέχειν 22,26 14,4 

τ τς 91,29 adv. 14,25 

6 78,13 103,23 120,20 

προσήκων (ἔργα) 73,30 

16,15 42,6 50, 

προσημαίνειν 83,21 

οσίεϑαι 84,21 

προσχεῖσθαι 46,23 47,13 49,30 87,17 

9250 

ae ἀν pass. 72,24 cf. εἰσχρίνειν 

προσλογίζεσθας 5,17 ss. 15,15 

προσοχή 86, 14 

προσπίπτειν 60,18 63, 

6ss. 102,18 118,28 1 

150,15. 81 ss. 

πρόσπτωσις 129,9 130,27 

00 

6 ss. 

προστρίβεσθαι ἐν 20,10 

προστυγχάνειν. τὸ προστυχόν 80,9 

προσυπακοῦειν c. gen. 23,17 28,8 31,5 

99,20 94,7 186,4 1811 i 22,9 (sed v. app.) 

— ec. acc. 11,27 15,2 (sed v. app.) 

προσφύειν. προσπεφυχέναι 108,28 

σις 38,11 50,2 

προτίϑεσθαι c. inf. 60,2 

otar 42,4 

πρόχειρος 25,19 

26 129,25. 32 

72,11. 19 
πυκνός (coni. στερεός) 110,18 (opp. μανός) 

145,13 πυχνῶς 112,16. 17 122,7 
110,23 

πυκνότης 111,3.4 

πρότασ 

προ χεῖρ οε 

πτῆσις JI 

πυὃμιἡν 

πυχνά 

I INDEX 

πυχνοῦν 116,6 117,9 ss. 

πύχνωσις 116,7 

63,22 

πυρέττειν 46,11 

ποροειδής 92,14 

πρῶτος (αἴσϑησις) 1 

21.29 

πυρετός 

si al 6 LOT 22 A202 

49,15 69, 4.9 70,20 πρώτη xat 

χοινὴ αἴσϑησις 12,4 18,26 (αἰσϑητήριον) 

1,17.18 3,1.3 4,23 5,12 1915 74,14:ss. 

(αἰσϑητιχόν) 12,25 ἡἣ πρώτη αἰσϑητιχὴ 

ψυχή 82,25 (ψυχή) 143,19 (coni. πολυ- 

tiuytos, Sc. νοῦς) 10,18 πρῶτον δυνάμει 

(opp. δεύτερον) 92,6 τὰ πρῶτα 131,7 

πρώτως 7,9 17,26 19,17 20.90.55. 23,7 

32,18 95,138 102,2 104,11 cf. ἀρχή 
πυροῦν 146,11 

129,28 πρωΐ 

“Ῥάβδος 30,9 
ῥανίς 28,29 

ῥάχις 103,3 

ῥῆμα 22,30 

ῥῆσις 117,26 

ῥητός. ῥητά 36,20 

Soe 52,14 

πτεῖν S27 

paper 80,24 

ῥοπή 119,32 

ῥυϑμός 24,26 ss. 

δύμη 116,16 126,15 

UII 6,5 60,12 

σαφηνίζειν 16,15 27,22 34,12 35,9 37,24 

69,11 71,28 81,10 96,13 104,6 122.7 
123,9 124,15.16 149,12.16 (ὑποδείγ- 
ματι) 72,8 

αφηνιστιχός 51,22 

σαφής 42,4 saepe (opp. ἀσαφής) 6,23 

(coni. κατάλληλος) 45,20 ἔσται ὃ ὲ 

19,2 sim. 53,23 ἔστι σαφεστέρα αὕτη ἡ 

γραφή 44,27 ἣν ἂν σαφέστερον 22,22 

sim. 29,18 τὰ δὲ λοιπὰ σαφῇ 56,5 ef. ἑξῆς 

— λίαν σαφῶς 139,5 σαφέστατα τέϑειχεν ρέστ' 

124,14 ἵνα σαφέστερον εἴπω 9,17 ef. ἀπαγ- 

γέλλειν one 

σβεννύναι. ἐσβέννυεν 111,21 

σέβεσϑαι (coni. προσχυνεῖν) 142,10 

σελήνη. ὑπὸ σελήνην 44,9 82,15 143,23 



VERBORUM 

σεληνιαχός (σφαῖρα) 90,10 ss. 

σημεῖον plur. 2,12 οἵ, παρατίϑεσϑαι 

σήπειν. 

σηπία 128,1 

σίδηρος 146,11 

σκαληνός 10,7 11,6 

σχληρότης 14,19 143,33 cf. ναστότης 

σχληρύνειν 148,13 

σχοπός 87,3 

σχορπίος 81,8 

σκώληξ 123,18 132,17 

σχωπτιχός (χάρις) 139,19 

(ὡς πρός) 32,4 

σεσημμένοι γυμοί 79,20 

σολοιχίζειν (els) 32,2 

σου φότης 132,31 

σπάνις 31,7 

σπερματικός 96,19 

σπλήν 96,11 

σποράδην 142,14 

στένειν (coni. ὀλοφύρεσθαι) 142,7 

στενότης 90,22 Ss. 

στενοῦν δῦ.9 Ss. 

στερεῖν pass. 44,13. 16 

στέρησις 92,18 117,17 cf. ἕξὶς 

στερίσχειν. 188,4 

στερρός 20,11 40,25 

στῆϑος 90,14 

στιγμή 21,28 

στίξειν 22,28 

στίχος 19,22 27,7 

στοιχεῖον 29,25 35,6 

στόμα, 105,25 107,17 

στομοῦν pass. 29,8 

στοχάζεσθαι 108,19 

στρέφειν. ἐστράφϑαι 39,20 
συγγενής 119,13 ss. cf. ὅμοιος 

συγγίνεσθαι 35,2 

συγκαταβάλλεσϑαι 89,18. 20 

8 61,17 ss. 

συγχατελῦεῖν 60,17 

24,18 26,15 ef. συμπάσχειν 

Guyxatativectat 37 

συγκατέρχεσϑαι. 

συγχκινεῖν pass. 

σύγκχλεισις 129,6 

σύγχρισις 26,25 

συγχριτιχός 10,18 

συγχεῖν pass. 60,16 ef. ἐ 

χεχυμένως 28,20 35,5 

συγχωρεῖν 12,22 

συλλαβή 19,30 25,16 

συλλέγεσθαι (τὸν νοῦν) 9,35 

stat 63,8 106,24 pass. 63,6 

συλλογισμός 49,33 63,3 ss. 

συυ βαίνειν. 

ιπόλαιος --- συγ- 

συλλογίζε 

χατὰ συμβεβηχός 9,1 cf. αὑτοῦ 

169 συνίστασϑαι 

συμβιβάζξειν 17.117 

139,26 

συμμετρία 138,21 ss. cf. ἄγειν 

σύμμετρος 64,7 

συμμεταβάλλειν 66,7 

σύμπας (coni. καϑόλου) 1,4 

συμπάσγειν (coni. συγχινεῖσϑαι) 65,39 

15,5 98,29 127,17 140,3 

18,17 

συμπέττειν 82,12 107,29.33 συμπέπτηται 

108,38 

σύμπεψις 145,34 

συμπιλεῖν 144,14 (coni. συνωϑεῖν) 58,22 

συμπίπτειν 147,16 148,24. 25 cf. συστέλλειν 

συμπλέχεσθαι 9,3. 14 11,28 

συν πονεῖν 85,5 

συμπεραίνεσθαι 7 

(τὸν λόγον) 

συμπόσιον 30,5 ss. 

σύμπτωμα 21,10 

σύμφυτος (πνεῦμα) 140,18 

συνάγειν 27,9 48,14 118,25 pass. 58,23 

(τὰ χαϑόλου) 12,16 ss. 

λόγους) 9,9 συνάγεται ἀναγχαίως ὡς 9,10 

συναϑροίζειν 11.11 144,13 

συναισθάνεσθαι 7,26 11,23 86,2. 1 

συναίσϑησις 88,2. 26 

συναμ φότεροι 108,6 συναμφότερον 43,21 ss. 

συναναφαίνεσθϑαι 9,25 

συνάπτειν 38,11 125,18 intr. 125,21. 22 

σύναψις 141,12 

σύνδεσμος 9,33 29,18. 19 35,26 58,13 73,2 

104,22 106,4 

suvoud ery 95,17 

συνεῖναι 92,10 

συνείρειν 27,5 28,5 

συνεχτείνειν 51,8 

συνεξάγειν 96,17 120,27 

συνεξελϑεῖν 120,54 

συνεργεῖν 12,17 ss. cf. συντείνειν 

συνέχεια 66,23 114,21 147,4. 26 

συνεχής 11,32 12,5 17,24 37,3 66,20 τὸ 

τοὺς χαϑόλου 

συνεξέρχεσϑαι. 

σ. 4,17 19.1.11 20,24ss. 21,2 128,16 
τὸ τῆς λέξεως συνεχές 8,24 16,25 22,3 

56,24 68,24 συνεχῶς 110,10. 11 112,15 

125,18 

Be a ιν ee 147,7 

συνήϑης 1,8 30,28 ss. cf. νέος 

Bi ce of. τάξις 

σύνϑετος 93,1 ss. 

συνιζάνειν 143,15 

συνίξζησις 126,32 

συνίστασϑαι 4,16 53,26 57,20. 29 82,15 ss 

88,10 132,3 



170 συννηεῖν 

συννοεῖν 20.20 

συνορᾶν 34,11 58,14 

συνοχή 111,6 

σύνταξις 149,1 

συνταράττειν 63,21. 25 

συντείνειν (coni. συνεργεῖν) 94,20 (ets) 28,15 

συντηρεῖν 99,6 

συντιϑέναι 63,26 

συντομία 31,13 35,11 

σύντομος 85,7 cf. ἐλλιπής — adv. 28,9. 27 

43,16 56,18 60,12 74,27. 28 125,18 

συνῳδός 121,4 

συνωϑεῖν 58,25 οἵ, συμπιλεῖν --- (εἰς ἄτοπον) 

114,21 

σύρρευσις ὅ0,90 

σύστασις 53.33 55,6 108,8 138,28 

συστέλλειν 117,3 (opp. διαστέλλειν) 117,1 

(opp. ἐχτείνειν) 129,35 148,1 (coni. svv- 

ϑλίβειν, otevodv) 55,9 pass. 50,30 ss. 

121,15. 16 126,17 (coni. συμπίπτειν) 147, 

14 cf. ἐχτείνειν εὐρύνειν 

σύστοιχος 29,6. 17 

συστολή (opp. ἔκτασις) 126,26. 30, 32 127,6 

ef. ἔχτασις 

σφαιρικχός (ἄτομοι) 110,4 ss. 

σφαιρίον 116,8 

σφαλίζειν 65,35 

σφάλμια cf. γραφιχός 

σφραγίς 4,32 

σχεδόν 11,24 140,24. 26 
σχῆμα 4,32 ss. 12,21 (πρῶτον syllogismi) 

49,33 

σχηματίζειν 83,24 ss, 

ἐσχισμένος 148,7 

σχοινίον 124,21 ss. 

σχόλιον plur. 1,1 60,1 87,1 

σῴζειν (tov τύπον) 3,12 

20,7 63,33 128,20ss. 

cf. ἐμμένειν ὑπομένειν 

σωλήν 55,29 119,11 

σωματιχός (πάϑη) 78,12 

σωματώδης 40,20 55. ὅ8,90. 91 94,1 55. 

55,30 63,21 
σωρηδόν 39,24 

oytety. 

σῴζεσϑαι 3,15 

(καϑαρά) 60,15 

Tahavtevestdat 17,6 (coni. ἀμφιβάλλειν) 

17,21 
τάξις (coni. to épetys) 28,21 (coni. odv- 

Vests) 42,20 

I INDEX 

τάττειν 77,0 99,3 al. pass. 131,7 cf. ἐφεξῆς 

ταῦρος 29,18 ss. 

ταυτότης 98,19 

ταχὺς. τάχα- 75,22 pro ady. tay 132,7 

ταχέως 85,30 110,1 134,1 140,33 ss. 143, 

31 147,25 ϑᾶττον 111,23 ταχύτερον 

40,27 τάχιον 55,24 ss. 110,18 133,22 

tayutys 147,26 

τεχμαίρεσθϑαι 137,17 

τέχτων 45,5 

τέλειος. τελείαν (sc. στιγμήν) 22,28 τελείως 
60,17 

τέλεος τελέως 22,10. 11 

638,33 69,28 131,19 

τελιχός. τὸ τελιχόν 49,18 

τέλος pro ady. 28,28 ss. 45,4 46,7 δ1,9 

ἐπὶ τέλει 140,18 al. 

TETPATHYVS 30,12 

τέλεον adv. 27,1 

τετράπους 112,19 

τεῦτλον 99,9 

τεχναστός 42,18. 19 

τεχνητός cf. φυσιχός 

τέχνη 45,18 

τέως 134,15 

τῇδε χἀχεῖσε 53,32 

τήμερον 8,12 32,14 

τιϑέναι 126,24 ἐτίϑουν 102,20 (τὴν αἰτίαν) 

30,10 67,16 133,29 (τὸ ἀληϑές) 90,17 

(thy ἀπορίαν) 14,25 134,7 (τὴν διάνοιαν) 

124,14 (τὴν δόξαν) 198,9 (ὑπόδειγμα) 

29,14 112.18 τίϑεσϑαι 190,90 (coni. 

χαταγράφειν) 11,4 

νῦν δὲ τέως 148,9 

τίχτειν. τεχϑέν 92,3 

τιμᾶν (coni. ἀσπάζεσθαι) 142,16 

τίμιος 142,31 

τῖς. τὸ μὲν τὶ 3,21 101,5 τῦὺε τὶ 26,4 

27,24 77,8 139,1 140,24 τάδε τινά 74,20 

οὐδέν τι 9,15 10,25 

5,21 

τίτανος 14,17 

tu.ypa 102,17 115,24 ss. al. 

τοιόσδε 158,26 

totocot 15,14 16,18 ss. 38,26 92,12 

τοιοῦτος cf. οὗτος 

τοῖχος 15,20 19,32 63,24 

τοσόσὸς 11,15 

αὐτό τι xa? αὑτό 

_— ποιός τις 92,1. ὃ cf. motos 

τρανής 20,755. (coni. φαιδρός, χκαϑαρός͵ 

19,4 

τρανός (coni. χαϑαρός) 19,8 ss. 

τραχὺς (ἀρτηρία) 119,3ss. 120,33 123,10 

127,2. 12. 15 



VERBORUM 

τρέπειν (τὴν λέξιν) 66,8 τρέπεσϑαι (ele ἐπί 

πρός) 39,12 ss. 40,12 74,23 115,23 

τρίγωνον 80,21 

τριπλάσιος 90,21 ss. 

τροπιχῶς 124,19. 22 

τρόπος. τὸν αὐτὸν τρόπον 120,14 τρόπον 

ἄλλον 120,10 

τρόπον 142,22 τρόπον τινά 11,9 26,23 

29,13 38,24 cf. ὅστις 

τρύπημα 130,29 

τυγχάνειν. εἰ τύχοι 32,9 sim. 26,13 ὅπου 

ἂν ἔτυχεν 102,20 

ἕνα τρόπον 81,8, 14 τίνα 

ὡς ἔτυχε 83,31 οἷς 

ἂν τύχῃ 83,31 τῆς τυχούσης 88,4 

πῶ πος 3,9 ss. 91 4.90 5,23 7,15. 24 11,9 ss. 

14,28 ss. 17,17 18,15 ss. 19,21 ss. 20,2 ss. 

24,19 ss. 28,21 31,4 ss. 39,1 63,13 64, 
16.18 65,13 55. 68,15 ss. 69,28. 30 74, 

13 ss. 80,18 def. 4,51 (coni. ἀναζωγρά- 

gna) 2,32 19,3.27 31,8 (coni. éyxata- 

λειμμα) 5,25 7,380 9,9 ss. 13,27 55. (coni. 

ἐγκατάλειμμα et ἀναζωγράφημα) 5,11 

(coni. πάϑος) 21,21 (coni. εἴδωλον) 64,15 

ef. ἐγχατάλειμμα εἴδωλον πάϑος 

τυποῦν 4.9]. 82 20,7 

τύπτειν 28,8 588. τυφϑῆναι 30,5 ss. 
τύπωσις 9.8 55. 20,6 

τύχη. χατὰ τύχην 29,13 

Ὑγεία 149,4. ὃ 

ὑγρόν cordis 39,14. 24 
ὑγρότης 100,17 corporis 46,12 95,34 

cordis 28,31 109,19 

ὑδατώδης 111,28 157,25 
ὕλη. μετὰ ὕλης 92,2: 

ὑλιχός 139,92 (αἴτιον) 140,13. 16 

ὕπαρξις cf. οὐσία 

ὑπεισέρχεσθαι. 

ὑπὲρ ἐμέ 151,6 

18,4 

ὑπερβατός adv. 23,1 

ὑπερβολή 111,10 121,10 127,29 131,33 
132,1 

ὑπερμεγέϑης 83,20 

ὑπερτίϑεσθαι 144.5 149,2 

ὕπνος 2,5 ss. 

ὑπνοῦν 46,7 49,25 74,27 

ὑπνώττειν 44,11.22 46,1 47,7 49,3. 24 ss. 

53, 14 58,6 ss. 62,6 ss. 64,8 68,14 74,3 
75,17. 35 ss. 

ὑπεισελϑεῖν 78,6 

ὑπὲρ ἡμᾶς ἐστι τὸ λέγειν 

171 φανταστιχός 

ὑπό. ἡ διάκρισις, ἣν ὑπέστη ὑπὸ τοῦ φωτός 

65,32 ὑφ᾽ οὗ συμβαίνει 80,18 cf. ἀκούειν 

δέχεσϑαι ἐνεῖναι μανϑάνειν σελήνη 

ὑποβολή 73,22 ss. 

ὑπόδειγμα 19,22 29,14 71,28 72,9 125,17 
139,6 

ὑποδρομιή 78,5 

ὑποδύσχολος 44,12 

ὑποζύγιον plur. 45,2 

ὑπόϑεσις (ὡς ἡ ὑπ.) 47,22 120,33 

τὴν ὑπόϑεσιν 119,26 

ὑποχεῖσϑαι 3,26 92,27 ὑποχείμενος 91,92 

148,28 ὑποχείμενον 98,9 ss. 94,18. 22 

102,22 τὰ ὑποχείμενα 41,271 ἐν ὑπ. 68, 

32 71,22 89,2.12 91,2ss. 93,11 τῷ 

ὑπ. 5,30. 31 12,24 (opp. τῷ λόγῳ) 1,24 

2,16 6,11 44,1 ss. 47,26 50,25 100,14 
κατὰ TO OT. (Opp. τῷ λόγῳ) 4,1 

ὑπολαμβάνειν 3,20 32,17 37,13 61,24 

130,15 

ὑπόλειμμα 60,13 ss. 63,33 93,20 

ὑπόληψις 61,19 

ὑπομένειν 5,4 (coni., σῴζεσθαι) 3,5 5,13 

19,4 

ὑπομιμνήσχειν 14,4 

ὑπονοεῖν 18,1 130,34 

ὑποπολλαπλάσιος 68,19 

ὑποστίξειν 91,19 

ὑποστρέφειν 56,17 148,24 

ὑποτιϑέναι 50,9 ὑποτίϑεσθαι 67,2. 3 

votatactar 65,32 

VOTE 

Φαιδρός ef. τρανής 

φαίνεσθαι. φαινόμενα 127,5 (τῇ αἰσϑήσει) 

104,31 107,8 
φανός 20,3 

φαντάζεσθαι 6,1 7,17. 20 8,21 10,14 12, 

21 43,7 75,31 (év) 2,19 

pass. 62,18 cf. αἰσϑάνεσθϑαι 

φαντασία 3,21 ss. 8,2 ss. 9,3 ss. 12,119 ss. 

10,12 33,1ss. 34,14 38,20ss. 52,3 

φαντασία et μνήυη cognatae 2,16 12,23 

πάϑη τῆς χοινῆς αἰσϑήσεως 12,24 ef. 12,15 

ef. μνήμη — (dist. αἴσϑησις) 2,21 85. i. 4. 

αἴσϑησις 5,30 def. 2,20 ss. 4,26 5,20. 24 

(stoice) 3,8 

φάντασμα 4,15 32,20 37,8 ss. 46,24 53,3ss. 

φανταστιχός (δύναμις) 3,9. 23.26 4,1 ss. 

(ψυχή) 4,25 φανταστιχόν 33,1 85,28 

ἐφαντάσθη 



τ θος ΕΣ 9,27 12,16 ss. 

24,22 27,6 39,7 

42,13 % 1,30 72,10 84,18 95, 

31 97,20 φέρεσθαι t 8,30 44,25 139,28 

(ἄνω) 53,24 55,3 eu 

φϑάνειν (ἐν) 96,12 ὁ 

φέρειν. 

ἐναντίως) 18.1 

24,3 

φϑαρτιχός 132,5.8 

φϑέγγεσϑαι 112.29 

φϑίνειν ef. αὐξάνειν 

φϑορά 137,9 

φϑοροποιός 13,16 

φιλουαϑεῖν 142.8 

gthopatys 181,8 

φιλονειχία 142,9 

φιλόσοφος (εὐλάβεια) 100,4 

128,27 

φλεβίον 125,8 

φλέγμα 18,17 

φιλοσόφως 

φλεγμαίνειν 145,18 

52,14ss. φλέψ 7 

νεώτεροί φασιν 145,4 sim. 145,6 

φόβος def. 40,8. 18 

φολιδωτά INNS) 

λέψ ἀρτηρία. ὡς οἱ 7 | 8 

φόρτος 45,2 

φυλάττειν 40,26 

φυσιχός (opp. τεχναστός) 42,18 (opp. τεχνη- 

τός) 22,1 

φύσις (coni. οὐσία) 16,28 cf. οὐσία 

φυτιχόν 8,2] 

Χαρίεις 69,11 142,82 (coni. γλαφυρός) 180,8 

χαρίζεσϑαι. κεχαρισμένος 09.8 
χάρις. χάριν 100,1.2 108,28 184,17. 22.26.32 

λόγου χάριν 1,4 34,29 105,1 119,2. 6 

χάρτης 38,27 ss. 74,30 

χαυνός 132,32 

χειμών 34,27 ss. 

yetpaywyety (coni. βοηϑεῖν) 142,17 

χελώνη 103,24 

χερμάδιος Oo MuSSs 

χϑές 8,10 27,21 32,9 

χϑιζός 31,4 
χλωρός (coni. ἀχμάζων, opp. ξηρός) 97,20. 21 

I INDEX VERBORUM ὡσαύτως 

χορηγεῖν 100,28 132,22 

χορηγία 100,19 

χορηγός 100,33 

χορτάζειν 36,1 

χόρτος 140,25 

χρεία 32,19 117,12 130,28 

χρήξειν 10,3 
χρονίξειν 22,14 88,20 ss. 

χρόνιος 55,28 ef. παλαιός 

χρόνος (συνεχής) 11,32 eius αἴσϑησις 8,8 ss. 

13,13 annus 24,25 98,4 128,13 

χρῶμα 5,3 30,29 

χύτρα 145,29 ss. 

χωρεῖν. σώματος διὰ σώματος od χωροῦντος 

123,28 (διὰ παντός) 140,30 ss. 

τοῦ πνεύμονος) 140,33 

χωρίζειν 89,28. 31 100,31 ss. 

χωρίον 40,2 

χωρίς 7,14 143,21 ss. 145,19 

χωρισμός 89,32 

(Gt ὅλου 

Vooety 51,28 

Φύλλα. 95,7 

Φύξις 26,25 112.4 116,18 

ψύχειν 40,22 53,28 57,19 58,24 

Ψυχή est εἴδος ἐν ὕλῃ 142,26 143,20 146, 

32 ef. 141,4. ef. μά 

ψυχιχός (πάϑη) 78,12 

Ψῦχος Bees δ᾽ 

3,26 56,7 191.12..192.1 140,7 ss. ψυχρότης 

ὃε χἀχεῖσε 24,29 

ᾧ δή 20,8 ss. 

Wot πως 63,25 
iv 144,14ss. ὦὥϑησα 119,4ss. 120,32 ss. 

bets 119,5. 17. 18. 30 120,22. 30 

ὥϑησις 120,7 124,10 144,25 

ὥχιμον 9,5 

~ wt 

ὥρα 74,25 ss. 

ὡσανεί 30,27 

ὡσαύτως 34,10 



LE LD ΝΙΝ 

Ἀϑῆναι 9,16. 28 
Ἀλέξανδρος ἐν τῷ Περὶ δαιμόνων λόγῳ 8d, 

27 sim. 84,26 ἐν τῷ Ilept ψυχῆς αὐτοῦ 

βιβλίῳ (p. 1,2 Bruns) 135,24 ef. Suppl. I 

᾿Αναξαγόρας 99,11 112,28 ss. 121,80 122,1 

anonywi carmina p. 24,24 ss. 

2,2 17,30 

Ἀπολλωνιάτης (Diogenes) 112,28 

Ἀριστοτέλης 67,22 87,4 124,14 lols 6:9 

146,33 149,8 
Agpodtoreds (Alexander) 84,26 185,24 

᾿Ἀφροδίτη 86,4 
᾿Αχιλλεύς 88,15 

Βορυσϑένης 78,4 

Γαληνός 52,20 (ef. app.) 67,21 (cf. app.) — 

109,20 
ἐν τῷ βιβλιδαρίῳ, 

> / ΔΑντιφέρων 

ἐν τῷ [Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν 

ὃ πολυμαϑέστατος I’. 

ἐν ᾧ δείχνυσιν ὅτι ἕπονται ταῖς τοῦ σώ- 

patos χράσεσιν αἱ τῆς Ψυχῆς δυνάμεις 

135,28 
Δημόκριτος 83,18 99,12 110,8 ss. 

Demosthenes Olynth. I init. 26,18 ss. 

Διογένης Apolloniata 99,11 112,28 ss. 
‘ExdBy 86,2 
“Ἕλληνες 86,2 128,21. 22 
᾿Ἐμπεδόκχλειος 137,31 138,3 (δόξα) 139,4 

᾿Ἐμπεδοχλῆς 99,12. 19 123,6 124,7 126, 

25.30 127,4 138,2 ss. 139,15. 21 140,9 

Εὐριπίδης 86,2 Hecubae init. 21,6 

ἫἩράχλειαι στῆλαι 78,3 

NOMINUM 

Θεαίτητος 37,9. 10 

Θεόφραστος (De plantis) 149,7 

᾿Ινδία 9,17. 28 

Καλλίας 64,17. 18 65,20 69,28 ss. 71,15 ss. 

Koptsxos 16,5.6 24,20ss. 64,9. 10. 72, 

91. 35 

Λεωσϑένης 32,0 

Λεωφάνης 32,3. 4 

Λυχαβηττός 25,14 ss. 

Λύχειον 37,12 

Michael.  scriptorum 

Praef. — ἐν ταῖς εἰς 

σχολαῖς 103,5 de se ipso narrat 24,23 

46,11 61,32 79,18 80,23 de magistro 

suo 142,5 de amico suo ef. p. 160s. 

ordo 110. 0595. ef. 

τὸ περὶ ζῴων πορείας 

ἑταῖρος --- de amici somnio 62,5 64,11 

de alius somnio 62,5 cf. Comm. V,6 

p. VIII 

Νέστωρ 88,15 
Homerus Al 19,21 ss. 23,17 

Περσίς 81.8. ὃ 83,1.17 
Πχάτων 65,2 99,12 119.16.18 120,35 121, 

90. discernit μνήμην et ἀνάμνησιν 28,23 

Στοῦ 37,13 

71,14.15 75,1 80,21 81,12. 13 

Tavpopevitns 25,17 ss. 

Φιλαιγίδης 85,31 

᾿Ωὡρείτης 2,2 17,30 18,12 



Phaedo p.66D .. . 

Timaeus p. 41 A 

ΠῚ Ι ὦ (1 ἸΡ ἃ Ὁ ΝΕ (Ὁ 1 

Timaeus p. 7 

p: 79 A 

LV OC A Resa On alles 

generaliter . . . 1,18 132,13 138,8 142,28 
Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν 

generaliter. . . 

locus non reper 

Analytica post. 

Al init. 

Περὶ ἀναπνοῆς 

ΕΠ 14.19 2,14 
tists 123322 

24,7 

ei pars est libri Περὶ ζωῆς 
nol Javdtov. .. . 

ον (lOO: 

9 p. 475a15 
ὌΠ ear Be 
21 p. 480016 

p. 48030 

51,11 99,6 

51,30 
135,18 140,18 141,14 

ον 122,24 
=) 12,14 

Ilept γενέσεως χαὶ φϑορᾶς 
ἈΞ ἢ 4 109,22 

Β 2 p. 829024 139,11 
Bll p.3387b4 . 82,25 

ΠΕερὶ ἐνυπνίων 
3 p. 460%32 78,23 

Περὶ ζωῆς καὶ ϑανάτου 
ὃ p. 46944 . 50,23 

Περὶ ζῴων γενέσεως 
ΑΘ. (268210 στ 
Β 4 p. 787636 τ 6118 

B 6 p. 74825 ee LOOSE 
B 6 p. 74402. . . . 106,29 

2 p. 753221 . . 142,23 
loci non reperti . 143,38 144,30 

Περὶ ζῴων ἱστορίας 

A 4 ρ.514011 
A 2 p. 52629 
@ Ὁ) Τὺ ΘΑ) οἱ ς 
ἐν ταῖς Περὶ ζῴων ἱστο- 

ρίαις, immo Περὶ ζῴων 

bo bo 

μορίων 

B 16 

Περὶ ζῴων χινήσεως 

cad 

11 p. 703624 

Περὶ ζῴων μορίων 

τ 19:55 

Ae (COU 

B 2p. 64862... τ΄. . 188,18 

3 p. 650229 52,15 

4 p. 651412 . 136,9 
ΟΣ. 58,18 

7 p. 65305 . . 148,10 

10 p. 656432 . - 106,29 

[ 3 p 664636 . » 133,20 

6 p. 669431 . 112,9 
14 p. 67525 . . 134,2 

p. 67513 7 091 

A 18 p. 697417 . 134,50 

ζῴων πορείας 

Ὁ. OUGES meer 

p. 707228 

locus non repertus . 

Μετέωρα 

Β ὃ p. 3858431 

ΠΕερὶ 

τ at 

. 98,2 

. 143,2 

. 129,13 

. . 50,32 51,31 129,4 



IV LOCI ARISTOTELICI 17 - Or 

Περὶ φυτῶν Μετέωρα 

Γ 4 p. 373>4(Metewpo- 

λογικά. 17,30 

5 p. 376026? . 82,18 

Περὶ μνήμης 
ep: 

p. 

2 Ῥ.: 

Περὶ οὐρανοῦ 
A 2 

3. 

12 

Προβλήματα 

generaliter. . 

“Ρητοριχή 

449025 1,17 13,5 
450015 6,2 
451018 6,14 

p. 26992 . . 137,20 
Algae hf. 90311 

46,18 

20,17. 20 

, ~ ~ ¢ 

ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Ῥητο- 
ριῆοέοέἔονἔἘοΨΨἘὁΕὃυ, 2918 

Φυσιχὴ ζήτησις 

Parva naturalia complec- 

titur (ef. Comm. Il 1 

p. 
Φυσιχὴ axpdasts 

θ 3 

p. 

6,18) 87,7 

p. 253538. . . 139,2 

Torna 

periit . . 149,6 cf. 87,12 102,1 

Περὶ ψυχῆς 

generaliter. . 4 Geo 

A 2 p. 40331 "1 110.5 

ἐπὶ τέλει τοῦ δευτέρου βι- 

βλίου τῆς Ilept ψυχῆς 
πραγματείας, immo 

A 5 p. 4110υ14 

B 1 p. 412419 

4 p. 416222 

Dem Mee es witeminc), ἌΘΩ 
Ds, ἐν eee 

ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν 

. 102,24 

89,16 

Περὶ Ψυχῆς, immo 

Pip. 425 12'ss, - . 4 

4—6 1 
ἐν τῷ [Π᾿ερὶ ψυχῆς (vix 

recte, v. app.) - 

generaliter. . . . .. 29,7 

Περὶ ὕπνου 

ΘΙ4 p. 163029. . 63,3 

p. 457427 39,22 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

. 2 adnot. leg. 4 pro 5° 

. 5,30 1. φαντασία 

. 7,11 not. add.: σχῇ cum Arist. LSU 

. 28,27 adn. serib.: v. Ind. s. part. nom. abs. 

7 Oe a 

. 29,4 1. τόπων 

- 46,7 1. ἢ 

. 48,18 adn. ordo mutandus est 

. 68,26 1, διαλυομένας 

» 72,28 1. ὁμοιώματα 

. 81,26 adn. add.: ἁρπάζουσιν ἐρίζοντες cum U legit 

. 93 in mg. 1. 158V 

139,2 1. Φυσιχῆς 
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PRAER A TLO 

Michaelis Ephesii in Aristotelis libros De partibus animalium commen- 

taria primus edidit Petrus Victorius Florentiae MDXLVIII pluribus, ut 

videtur, libris manu scriptis usus (cf. Praef. extr.); cum quibus ii codices, 

quos Academia litterarum Berolinensis nostra memoria examinandos curavit, 

praeter unum omnes ita concinunt, ut nobis hance editionem parantibus 

satis visum sit tres omnino ex ils totos conferri, qui sunt 

I Parisinus gr. 1921 (P) bombycinus saec. XIV [Omont II p. 163]. P 

folia 67—97 continent Michaelis commentaria in libros de partibus ani- 

malium ipsis verbis philosophi in margine ita adscripta, ut ea media inclu- 

dant. contulit Κα. Wilke Kiliensis, vir doctissimus. 

IT Parisinus gr. 1925 (S) bombycinus saec. XIV [Omont II p. 164] S 

in foliis 149Y—176" exhibet Michaelis commentaria usque ad p. 85,35 ἢ. ed. 

(νν. τῆς χειρὸς εἶδος τοιοῦτον). contulit Paulus Wendland, professor Kiliensis. 

ΠῚ Parisinus gr. 1859 (F) bombycinus saec. XIV: fol. 127° incipit F 

ἀριστοτέλους περὶ ζῴων μορίων ἄλφα; Michaelis scholia litteris minutissimis 

in margine adscripta sunt. foliis codicis charta resartis verba nonnunquam 

mutilata sunt, sed tamen ita, ut coniectura facile expleri possint. hic liber 

longe diversam a ceteris recensionem tradit, quae verbis valde mutatis alia 

in angustum coacta, alia additamentis dilatata exhibet. deficit p. 42,1 in 

VV. χάριν τῆς σαρχός. et hune codicem contulit et maiorem partem 

descripsit Wendland. — ex hoc explevi scholia in librum II, quorum prior 

pars (ἢ. ed. p. 25,3—36,11) in ceteris libris desideratur; lectionis discre- 

pantiam in Supplemento | afferam. 

IV Ad hos libros accedit, ut supra dixi, editio Petri Victorii (a), quae a 

hune titulum habet: Πορφυρίου φιλοσόφου, περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων βιβλία τέσ- 

capa. Tod αὐτοῦ. Τῶν πρὸς τὰ νοητὰ ἀφορμῶν. --- Μιχαὴλ Ἐφεσίου. Σχόλια 

εἰς τέσσαρα τοῦ ᾿Αριστοτέλους περὶ ζῴων μορίων ΤΕ titulus Latinus] --- 
‘ ῃ 

E Medicea Bibliotheca. Florentiae MDXLVIII. 
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VI PRAEFATIO 

Ad duo minora eiusdem interpretis commentaria edenda quattuor codices 

mihi praesto fuerunt, quorum priores duos iam supra nominavi. qui sunt 

| Parisinus gr. 1921 (P): f. 98 Aristotelis: de anim. incessu cum 

Michaelis Ephesii commentario, f. 183 Aristotelis de anim. motione cum 

eiusdem commentario. contulit Κα. Kalbfleisch, nunc professor Marburgensis. 

II Paristnus gr. 1925 (S): f. 2 Mich. Ephesii in Arist. de anim. in- 

cessu, f. 34 eiusdem in Arist. de anim. motione commentarium. contulit 

idem ν. ἃ. 

ΠῚ Parisrnus gr. 1923 (R) chartaceus saec. XIV [Omont II p. 164]: 

f. 45 Mich. Ephesii in Arist. de anim. incessu, f. 95Y eiusdem in Arist. de 

anim. motione commentarium. contulit idem. 

IV Varicanus Conumnensis gr. 2199 (C) membraneus saec. XII: 

f. 106" σχόλια εἰς τὸ περὶ ζώων χινήσεως. contulit E. Pfuhl Berolinensis, 

vir doctissimus. 

Ad hos libros accessit editio Aldina (a), cuius hic est titulus: =IM- 

ITAIKIOY ‘ Yrouvyjuara εἰς τὰ ¥ βιβλία tod ᾿Αριστοτέλους περὶ ψυχῆς. AAEZAN- 

APOY. AMPOAISIEGS “Ὑπουνήματα εἰς τὸ περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητοῦ. 

MIXAHAOY TOY E@MESIOY Σχόλια εἰς τὸ περὶ μνήμης, χαὶ ἀναμνήσεως. 

Εἰς τὸ περὶ ὕπνου, χαὶ ἐγρηγόρσεως. Lic τὸ περὶ ἐνυπνίων. Eis τὸ περὶ xa 

ὕπνον μαντιχῆς. Ets τὸ περὶ ζώων χινήσεως. Εἰς τὸ περὶ υαχροβιότητος, “at 

βραχυβιότητος. Εἰς τὸ περὶ νεότητος, xat Ἰήρως, χαὶ ζωῆς, χαὶ ϑανάτου. Εἰς 

τὸ περὶ dvanveys. Eis τὸ περὶ ζώων πορείας [sequitur titulus Latinus| 

MDXXVII ALDUS. 

Horum librorum ea ratio est, ut Sa et rursus CPR affinitatis vinculo 

artissimo inter se coniunctos esse appareat.') praestat autem ceteris Pari- 

sinus S, quem in minoribus quidem his commentariis edendis*) quam 

maxime secutus sum. 

Ser. Berolini Mt Η͂ 

Mense Octobri MCMIV ἀν rl 

1) Cf. P. Wendland vol. XXII 1 p. va. 

2) In prioribus ἢ. vol. commentariis, ubi minus aperta res erat, a lectione codicis 

S saepius quam par erat discessi. nonnullos eiusmodi locos in Corrigendis notavi; 

γ. praeterea p. 40,11 546... ubi parenthesin verbo πρώτης (11) finire et vv. εἰ δὴ --- σάρξ 

(12.13) cum Sa omittere debebam. 



SUPPLEMENTA 

I CODICIS PARISINI GR. 1859 LECTIONIS DISCREPANTIA 

Tit. σχόλια τοῦ ἐφεσίου μιχαὴλ || po 1,4. τὰ ante δίχαια om. || 8 προειπὼν] εἰπὼν || 

9 τῆς om. || περὶ τῆς τῶν || 12 καλοῦμεν om. || 13 post αὐτῆς add. χαλοῦμεν || 14 ἕξιν 
πάντων || 15.16 ὀνομάζεται ἐπιστήμων || 18 post δεῖ add. τὸν || 19 zat φυσιχὰς om. || 

22 δὴ] δὲ || 23 ἁπάντων τὰς ἀρχὰς || καὶ ἁπάντων --- δεικνύμενα (p. 3,5. 6) om. || pe 2,7 

πεπαιδευμένος --- ̓ . 2.21 ἂν εἴη τῷ om. deinde pergit τὸ δὲ πρὸς τούτοις χαὶ ἄλλα || 

Ρ. 2,22 ἃ] ὅσα δὴ καὶ || 22.23 χαὶ ob—elev] νῦν τῶ φιλοσόφω || 24 ὅμοια] λοιπὰ || τὸ 

δὲ -- τὰ αὐτὰ (29) om. || 29 ante αἰνιττόμενος add. φανερὸν δὲ || 80. 81 ληπτέον ὁμοίαν 
τινὰ φύσιν τὸ ἀναπνεῖν καὶ σχοπητέον || 37 τὸ δὲ ἴσως --- τὸν φυσιχὸν (p. 3,3)] Oe RON: 

τὸ πότερον || Po 890. ποιοῦσι δύσιν || 10 ὁρισάμενος om. || 13 ἑτέραν οἰχίαν dyolws é ca 

ποιῇ: inde pergit τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἰσϑήσει ὁρισάμενος, τὸ δὲ διανοία ὅταν μὴ αἰσϑητι 

λαμβάνων ἣ χεῖρα ὑγιῆ ἣ οἰκίαν ἀπηρτησμένην (sic) λέγη τοὺς λόγους τῆς ὑγείας ὁ ἰατρὸς 
> καὶ τῆς οἰχίας ὁ οἰκοδόμος. εἰ γοῦν tH Stavola ὁρίζεται τὸ οὗ ἕνεχα αἰτίαν ἔχει, εἰ δὲ τῇ 

αἰσϑήσει, τὸ ἕνεκά τινος οἱονεὶ τὴν ὑλιχήν. οἱ πρεσβύτεροι (p. 3,16) || 17. 18 κἂν καὶ ἐπὶ 

prxpoy καὶ ἐχείνων ὅσον ἐπιδράξασϑαι ἥψαντο || 23 κἂν μὴ πάρεστι || 25 ἰατριχὴ δὲ ὁμοίως || 

26 καὶ ὁ---ἴσας (27) om.'|| 29 post ὁμοίως pergit ὑπάρχει δέ. πολλαχῶς λέγεται ἡ 

ἀνάγκη. ἀνάγχη ἣ βία, ὡς τὸν λίϑον φέρεσϑαι ἄνω ἀνάγκη καὶ παρὰ ce ὠϑούμενον ὑπὸ 
τῆς γειρός. ἀνάγχη ἡ ὕλη χαὶ αὕτη διττή, ἡ μὲν ἁπλῶς, ὡς ἐπὶ — 

στρέφει, οἷον ὁ ἥλιος ἐν χριῶ χαὶ ἔαρος ἀρχὴ, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν. ad 

λύτως λέγεται, ἑτέρα δὲ ἡ ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾶ, ἡ οὐδὲ ἀντι 

ϑέσεως. λέγει δὲ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐπὶ μὲν τῶν ϑεωρητιχῶν χαὶ ἐπὶ τῶν ἀιδίων τῆς ὕλης 

ἴδος ἐστίν, ἐπὶ δὲ τῶν φυσιχῶν χαὶ τεχναστῶν οὐχέτι. ἐκεῖνο γὰρ ἀεὶ ἐστὶ oO οὔσης zai τὸ 

καὶ ὡσαύτως ἔχον, τοῦτο δὲ περὶ τὸ ἐνδεχόμενον χαὶ ἄλλως ἔχειν. ἐπὶ τὲ τῆς φυσικῆς" 

ἐπὶ μὲν τῶν φυσιχῶν εἰ ἄνθρωπος ἐστί, ἐστὶ χαὶ γὰρ (sic) καὶ ἡ ὕλη. χαὶ ἔστιν ἡ ἀνάγχη 

ἐξ ὑποθέσεως. ἐπὶ δὲ τῶν ϑεωρητιχῶν εἰ αἱ προτάσεις εἰσίν, ἤγουν ἡ ὕλη, καὶ τὸ συμπέ- 

ρασμα ἔσται. ἐπὶ γὰρ τῶν τεχναστῶν οὐ δυνατὸν φησὶν εἰς ἀίδιον συναρτῆσαι, ὥστε λέγειν, 

ἐπειδὴ ἡ οἰκία τοδί ἐστι, δεῖ τοιαύτης ὕλης, καὶ ἐπεὶ ἡ ὕλη, χαὶ ἡ οἰκία. ἐπὶ δὲ τῶν ἀιδίων 
Ε , 

ἀντιστρέφει. δεῖ δέ. xal τοῦτο φησὶ δεῖν γινώσχειν dpa χατὰ τοὺς πρότερον ποιητέον 7 

ἔμπαλιν. ἐκεῖνοι γὰρ ἔλεγον ὅτι τὴν τοῦ πράγματος γένεσιν πρότερον ζητεῖν ἄξιον. χατα- 

ληφϑείσης γὰρ ταύτης ἕπεται καὶ ἣ γνῶσις τῆς τοῦ πράγματος συστάσεως χαὶ τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ. ἔοικε δέ, τ΄... πρῶτον ὑποϑεμένων καὶ τὴν οὐσίαν zal τὸ εἶδος λαβόντων ἡ 

γένεσις ἐστὶ διὰ τὸ εἶδος. ὁ γοῦν τὸ εἴδος ϑεωρῶν δύναται ζητεῖν χαὶ περὶ τῆς ὑλικῆς αἰτίας. 

εἶτα πόρισμά τι ἀναχύπτει ὅτι καὶ λοιπὸν χαχῶς ἔλεγεν ὁ ἐμπεδοχλῆς ὅτι ἡ ῥάχις μία οὖσα 

χαὶ συνεχὴς ὡς ῥάβδος τις τοῦ ζώου σῶμα στρα(φέντος) ἢ κάμψαντος χατεάγη xal τοὺς 

σπονδύλους ἔσχεν, ὥστε χατὰ τύχην γέγονεν αὐτῇ τὸ ἔχειν σπονδύλους. ἀλλὰ δῆλον ὅτι πᾶσα 

γένεσις 6... εἴδός ἐστιν. ὥστε λῆρος ὁ τοιοῦτος λόγος. ὁ γὰρ ἐμπεδοχλῆς ἔλεγε πολλὰ 



ὙΠῚ SUPPLEMENTA 

τοῖς ζῴοις χατὰ συμβεβηκὸς ual ἀπὸ τύχης εἶναι, ὡς xal τὴν ῥάχιν κατὰ σ(υμβε)βηχὸς ἔχειν 

περ ῥάβδος 7 χάλαμος καὶ στραφέντος τοῦ ζώου ἣ 

τὸ 

‘ ery x x aie " 

τοὺς σπονηῦλους. GIVEY TS {2p ὯΝ WG 

χάμιψαντος γέγονεν οὕτως. ἔνια γάρ. ἀπὸ ταὐτομάτου τινὰ γίνονται οὕτως, οἷον “διὰ τὸ 
‘ 

πεσόντα τὸν λίϑον ἐχχρουσϑῆναι tas ἐξοχὰς συνέβη αὐτὸν γενέσϑαι eis χαϑέδραν ἐπιτήδειον. ein ~ 

ὅτι ποιητιχόν ἐστιν αἴτιον ἐπὶ τῶν αὐτομάτως γινομένων ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐχεῖ διὰ τὸ τοιόνδε εἶναι τὸν 

πατέρα τοιόσδε γέγονε χαὶ 6 υἱός, οὕτω καὶ διὰ τὴν τοιάνδε πτῶσιν χαὶ ἔχχρουσιν γέγονεν els καϑέ- 

ὃραν ἐπιτήδειος ὁ λίϑος. ὥσπερ αὖϑις χαὶ ὑγεία" ἐκ γὰρ ἀτ a) λιγνυωδῶν ἀναβαινόντων χεφα- 

λαλγία συνέβη. ἀπέχειρέ τις τὴν χόμιην τοῦ Ὁ το πὶ γοῦντος ὡς ἐχϑροῦ. καὶ διαπνοίας γενομένης 

γέγονεν ὑγεία. ταῦτα δὲ ἕπεται. ἤτοι τοῦ ζῴου χαλῶς ἔχοντος χαὶ τελείου ὄντος ταῦτα πάντα 

τὰ μόρια ἕπεται εἶναι, ἢ ἑτέρως" εἰ καλῶς ἔχει τὸ ζῶον, πάντα ἔχει τὰ μόρια, καὶ εἰ πάντα 

ἔχει, χαλῶς ἔχει. οὐδὲ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀιδίων οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς γενέσεως ἀντιστρέφει 
; 
ἱ (XVIII litt. del.) ε 

στοιχείων εἶναι ἢ δύο ἢ τὰ πάντα χαϑάπερ διαφέρει τῶν φυσιχῶν ποικίλως ἐδόξασαν (sic). 

γένεσις ὡς οἴονται διὰ τὴν οὐσίαν ἐστίν, ἀνάγχη πρότερον ἣ ἕν τῶν 

χαὶ ποιότητες ἦσαν ἂν οἷον ξηρὰ ἣ ὑγρά, ϑερμὴ xat ψυχρά, βαρεῖα χαὶ χούφη. 6 γοῦν 

ϑαλῆς χαὶ ἵππων 6 ἄϑεος ἕν ὑποδέμενοι τὸ στοιχεῖον pees! καὶ πυχνώσει ἐγέννων τἄλλα. 

Oe 

ΡΥ Σ sl 
ὁ ἀναξίμανδρος 

, ’ » 3 Δ᾽ er iy 

χαρίσει, avacaydpas συγχρίσει χαὶ διαχρίσει. αὐτόματον δ᾽ ἔλεγε- δημόχριτος, 

γεῖχος δὲ καὶ φιλίαν ἐμπεδοχλῆς, νοῦν ἀναξαγόρας, ὅϑεν xai νοῦν αὐτὸν ὠνόμαζον. ἐξ ὧν 

γοῦν τὸν ὅλον χόσμον ἐγέννων, ἐκ τούτων zal τὰ μόρια αὐτοῦ. ef μὲν οὖν τῶ σχήματι 

χαὶ. δημόκχριτος τὴν ἅπασαν ζήτησιν (ποιούμενος) περὶ τῆς ὑλιχῆς αἰτίας ἀπεχρίνατο τίνος ἕνεχα 

τὴν εἰδικὴν οὐχ ἐζήτει: ὅτι τὸ μὲν χρῶμα χαὶ σχῆμα zat τὴν μορφὴν συμβαίνει δῆλα εἶναι, 

τὴν δὲ ὕλην ἄδηλον. εἰ δὲ τοῦτο, περὶ τοῦ ἀδήλου τὴν ζήτησιν ποιητέον καὶ οὐ περὶ τοῦ 

ἐνίσ φανεροῦ. πρὸς ταῦτα ἐνίσταται ὁ ἀριστοτέλης λέγων χτλ. (p. 6,4). 

p- 6,31 αὕτη γὰρ ὡς ἐφετὸν χαὶ χοσμοῦν ποῖιε χαὶ σχηματίζει τὴν ὕλην. ἡ μὲν γὰρ t 
as ,ὔ Σ \ , ve \ “4 , vp ν ar 3 3 ~ Ν 

ὈΛὴ φετιχὴ ἔστι “AL ἐστερηβενῃ ειοοὺυς. “aL WOT p & OLETAL τοὺ ELDN0US, eyet O& ἕν αὐτὴ και é 
: : Ronee cabs LAE An) τ Ce ane re a= ay ir 

τὴν otépyow εἰ γοῦν ἐφίεται τοῦ εἴδους, τὸ δὲ εἶδος φϑείρει τὸ ἀκαλὲς αὐτῆς χαὶ ἄκοσμον, 
‘ 

οὐχ ἂν ἡ ὕλη zad? αὑτὴν ἐφίετο ἂν τῆς φϑορᾶς ie εἰ μὴ διὰ THY στέρησιν. τῇ παρουσία 

γὰρ τοῦ εἴδους ὑποχωρεῖ ἡ στέρησις χαϑάπερ 7, ( ἡ τοῦ φωτὸς ὑποχώρησις τὸ σχότος ἐπεισάγει, 

χαὶ τὸ φῶς λύει τὸ σχότος. ταῦτα φιλοσοφεῖ ὁ φιλόσοφος οὗτος ἐν τῷ πρώτω τῆς φυσιχῆς 

ἀκροάσεως (XIII litt. del.) διττῶς τῆς φύσεως λεγομένης, ὡς καὶ ἐν τῇ φυσιχῆ ἀχροάσει 

ἔλεγε, τῆς μὲν ὡς ὕλης τῆς δὲ ὡς εἴδους, αὕτη ἡ εἰδικὴ αἰτία ὡς χινοῦσα χαὶ ὡς τί ἐστιν. 

ἐν γὰρ τοῖς φυσιχοῖς, ὡς ἔλεγεν ἐν τῇ φυσιχῇ ἀκροάσει, συνδυάζεται τὸ εἶδος χαὶ τέλος, ἐν 

δὲ τοῖς τεχναστοῖς pone, τὸ ae 0 (add. εἶδος) τῆς χλίνης ἄλλο xat, τὸ τέλος ἄλλο, ἣ τοῦ 

ἀνϑρώπου ἀνάπαυσις [τέλος]. ἐν τοῖς φυσικοῖς σὺν τοῖς δυσὶ τούτοις TH τε εἰδικῶ χαὶ τῶ τελιχῶ 

συνέρχεται (IIL litt. del. add. τὰν τὸ ποιητικόν, ὡς ἐχεῖσε ἔλεγε. τὸ γὰρ ποιητικὸν τὸ αὐτό ἐστι 
ἊΝ ~ Ν 

TAY, jy TH εἴδει zat οὐ TH ἀριϑμιῶ. ἄνθρωπος yap ἄνϑρωπον γεννᾷ. διχῶς οὖν τῆς φύσεως λεγο- 

μένης (p. 6,33) p. 7928 τῆς Ψυχῆς. τὴν γὰρ ἄλογον ψυχὴν φύσιν ὀνομάξει. αὕτη γάρ ἐστιν 

ἡ τὸ σῶμα εἰδοποιοῦσα. ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν zal τὴν αἰτίαν τὴν ἀνάλογον τῇ τέχνη ἔχομεν 

ἐκ τοῦ σύμπαντος χόσμου, ὥσπερ καὶ τὸ Ψυχρὸν zal τὸ ϑερμόν. gx τοῦ χόσμου γὰρ καὶ 

αὐτὰ σύνεισιν ae ἀλλὰ μὴν ἐστὶ τούτου. τοῦτο δὲ τὸ σπέρμα ὕστερόν ἐστι τοῦ οὗ 

ἐστὶ σπέρμα (27) || p. 2296 τὸ γὰρ σπέρμα ἐξ 0d ὁ σωχράτης σπέρμα ows Προνστου λέγεται 

χαὶ ὁ σωχράτης ὑμοίως σπέρμα σωφρονίσχου ahh οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἔτι ὃ᾽ ἄν τις ἀπο- 

ρήσειεν. εἰπὼν ὅτι πολλὰ γὰρ γίνεται χαὶ διὰ τὴν ἀνάγχην, λέγει ὅτι ἀπορήσειέ τις ποίαν 

ἀνάγγην λέγουσιν. διττῶς γὰρ ἡ ἀνάγχη ὡς ἐν TH μετὰ τὰ φυσιχὰ εἴρηται. ταῦτα γὰρ 

ηνίξατο διὰ τοῦ ἐν τοῖς χατὰ φιλοσοφίαν. εἶπε γὰρ ἐκεῖ ἀναγκαῖον λέγεται καὶ τὸ βίᾳ, ἀναγ- 

χαῖον χαὶ αἱ προτάσεις. εἰ γὰρ ἔσται τοιόνδε συμπέρασμα, ἀνάγκη τοιάσδε εἶναι προτάσεις, 

εὕρηται οὖν χαὶ τρίτον τὸ ἐξ ὑποθέσεως + = ὅτι δύο τρόποι εἰσὲ τῆς αἰτίας, ἡ ὕλη καὶ τὸ ὸ 

εἶδος. χαὶ δεῖ λέγοντας τυγχάνειν ἀμφοῖν, εἰ δὲ μή, δῆλόν γε πειρᾶσϑαι ποιεῖν περὶ 

μὲν τοῦ εἴδους οὐδαμῶς" πῶς γὰρ εἶδος 7 “3 οὐχ ἔστι τῶν εἰδοποιηϑέντων; περὶ δὲ τῆς ὕλης ἐν 

τοῖς οὐρανίοις σώμασι. ταῦτα γὰρ οὐχ éx τῶν ὃ στοιχείων, ἀλλὰ πέμπτον λέγει σῶμα ἐν τῷ 

περὶ odpav@, χατασχευάζων τοῦτο ἐχ τῶν χινήσεων τούτου, ὅτι κύχλω χαὶ ἄλλη τις παρὰ 

τὰς τῶν στοιχείων. δεῖ γοῦν δῆλον ποιεῖν ὡς ἐνταῦϑα ὑλιχὸν αἴτιον οὐχ ἔστι. λείπει δὲ 
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ἔξωϑεν τὸ δῆλον. ἐνιαχοῦ δέ που ἐμπεδοχλῆῇς ἀναγχαζόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας 
κι ~ 

i ἥψατο τῆς εἰδιχῆς αἰτίας ἐν οἷς περὶ τῶν ὀστῶν λέγει χαὶ περὶ τῆς μίξεως τῶν στοιχείων. 
ἀσαφῶς δὲ τῆς ἀνάγκης τῆς δευτέρας τέϑειχε τὸ παράδειγμα εἰπὼν τὸ ϑερμὸν γὰρ ἀναγκαῖον 

ἐξιέναι, περὶ οὗ ἐροῦμεν παραχατιόντες πλατύτερον" νῦν δὲ φησὶν ὁ ἀριστοτέλης περὶ τῶν 

ἄλλων πῶς ἥψαντο τῆς εἰδικῆς αἰτίας. ἐνιαχοῦ δέ που δημόκριτος πρῶτος. ἀποδιδοὺς 

ὁ δημόκριτος αἰτίαν τοῦ τοὺς μὲν ὀξύτατον τὸν πώγωνα ἔχειν τοὺς δὲ περιφερῆ τὴν τριγωνι- 

χὴν τῶν ἀτόμων ϑέσιν χαὶ a ae ἡτιᾶτο. ἂν μὲν γὰρ at opus τῶν τριγώνων κατὰ 

τὸ ἄχρον τύχωσι συνελθϑοῦσαι τοῦ πώγωνος, ὀξύτερος γίνεται͵ ἂν δ᾽ αἱ βάσεις περιφερῆ καὶ 

στρογγύλον (sic). χαὶ τοῦ λευχὰ δὲ 7 μέλανα βλέπειν τὴν παράλλαξιν τῶν τριγωνικῶν 

βάσεων ἣ τῶν χορυφῶν τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αἰτίαν ἔλεγεν. αἱ μὲν γὰρ κορυφαὶ ὀξεῖαι 

οὖσαι λεπτύνουσί τε χαὶ διαχρίνουσι τὰς ὄψεις. αἱ δ᾽ αὖ βάσεις παχύνουσι χαὶ συγχρίνουσι 

καὶ μέλανα ὁρᾶν παρασχευάζουσι. δημόκριτος πρῶτος (rursus del.). τὸ ϑερμόν, δηλονότι 

ὃ ἐντὸς ἀὴρ λεπτυνόμενος ἐχ ϑερμότητος φέρεται ἄνω. ἐξέρχεται δὲ χαὶ προσεγγίζων τῶ 

ἐχτὸς ἀέρι ψυχγρῶ ὄντι πυχνοῦται zat συστέλλεται ἐντὸς εἰσιὼν χαὶ ἐλάττονα τόπον λαμβάνει 

τοῦ οὗ κατεῖχε πρὸ τοῦ STE EE καὶ διὰ τοῦτο ἐφέλχεται ἔξωϑεν ἄλλος ψυχρὸς ἀήρ, 

ἀναπληρώσων τὸν τόπον ὃν ἀπέλιπεν ὁ πυχνωϑείς- οὕτως ὁ πλάτων φυσιολογεῖ τὸ ἀναπνεῖν. 

λαμβάνει δὲ ὁ ἀριστοτέλης τὴν δόξαν ὡς παράδειγμα οὐχ ὡς ἀρεσχόμενος ταύτη ἀλλὰ σαφη- 

νίσαι δι᾿ αὐτῆς βουλόμενος πῶς τὸ ἀναγχαῖον ποτὲ σημαίνει τὸ οὕτω πεφυχός᾽ τοῦ γὰρ ἐχτὸς 
ϑερμοῦ ἀντιχοπτομένου καὶ εἰς τοὐπίσω παλινοστοῦντος διὰ τῆς Ψύξεως γίνεται ἡ εἴσοδος τοῦ 

ϑύραϑεν ἀέρος, τούτου δὲ εἰσελθόντος χαὶ ϑερμανθϑέντος χαὶ φερομένου ἄνω (p. 9,28) | 

31 εἶπε] λέγει || 32.33 τῶν τρημάτων πάλιν || 33 λέγων --- εἰς δύο (94) om. || 35 τὸ site 

χώτατον || εἴδη om. || 36.37. λαμβάνειν τὰ εἴδη del. || 

p- 10,1 ὡς δείξει om. || ὅπερ οὐ καλόν. διὰ τοῦτο γὰρ γίνεται ἡ διαίρεσις (iva) ἐν 

ϑατέρω τμήματι τὸ εἶδος ἐμπέση, οὐχ ἐν ἀμφοτέροις. πῶς δὲ δεῖ τὰς διαιρέσεις ποιεῖν, αὐτὸς 

ἐρεῖ μετὰ τὰς περὶ πλάτωνος (ἀντυ)λογίας. νῦν δὲ φησὶν οὕτω, λαββάνουσι τὰ εἴδη διαιροῦντες 

τὸ γένος. τούτου δὲ τὸ μὲν ῥάδιον, ὅτι εἰς δύο τὸ πρᾶγμα διαιρεῖται, ποῦ δὲ ἀδύνατον. 

ἐνίων γάρ ἐστι διαφορὰ μία μόνη ἣ τὸ πρᾶγμα εἰδοποιοῦσα. συμβαίνει οὖν ἐκ τῆς διχοτομίας 
a 

πολλάκις λέγειν τὸ αὐτό. ἔστω οὖν λαβεῖν tov ἄνθρωπον χαὶ ζητητέον λαβεῖν ἐκ τῆς διαι- 

Siti οὕτως. τοῦ ζώου τὸ μὲν ὑπόπουν vi δὲ ἄπουν. ὁ δὲ ἀνϑρωπος ἄπουν μὲν οὐχ ἔστιν, 

πόπουν ἄρα (p. 10,13) || p. 10,15 ὥστε ὁ ἄνϑρωπος ὑπόπουν δίπουν, καὶ οὕτω δὶς εἴρηται 

τὸ ne τοῦτο δὲ εἴρηχεν ἐν τῷ ζ τῶν μετὰ τὰ φυσιχά (p. 10,30). 

o- Ρ.11.06 zai γὰρ κατὰ τὸ σχιζόπτερον ὁμοίως ἔχει καὶ ἀετὸς χαὶ otpovdds. τὰ ὃ 

ἔναιμα πάντη ἀνόμοια. τίνα γὰρ ἔχει ὁ ἀνθρώπου ποὺς πρὸς τὸν τοῦ ἵππου; εἰ γοῦν μὴ 

μάταιος ἣ εἰς δύο διαίρεσις. διαιρεῖ γὰρ xat ὑπὸ ἐναντίας τίϑησι διασπαστέον τὰ δυινογενῆ, | 

τὸ δὲ ἐν τοῖς ἐνύ- 
\ 

διαιρέσεις τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν, ὡς τοῦ πολύποδος τὸ μέν ἐστιν ἐν τοῖς πεζοῖς 

ρήσει μέν. τοῦ γὰρ ζώου φασὶ τὸ μὲν ὑπόπουν τὸ 
ε 

ὃροις. ἔτι σ δὲ ἄπουν, zal τὸ μὲν 

πτερωτὸν τὸ ἄπτερον" ἄπουν δὲ χαὶ oeeg στερήσεις. τούτων δὲ πάλιν διαιρουμένων 

συμβαίνει τὰς στερήσεις ἔχειν εἴδη, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν τὸ wh ὄν. τὸ δὲ οὐκ ἔστι δὲ διαφορὰ 

στερήσεως 7 []. ἡ] στέρησις τὸ διαφορὰ ἀντὶ τοῦ εἴδους εἶπεν. ἔδει γὰρ εἰπεῖν οὐχ ὃ 

εἶδος στερήσεως. τοῦτο δὲ εἶπε διὰ τὸ τὰ εἴδη ὑπὸ τῶν διαφορῶν συνίστασϑαι χαὶ οὐσιοῦσ 

χαλεπὸν μὲν οὖν. καὶ ἐπὶ τῶν διαφορῶν φησι πῶς ὡς ἕξεις λεγουένων ὑφ᾽ ἃς φανερῶς 

ἐστιν εἴδη, χαλεπόν ἐστιν διχοτομοῦντας διαλαβεῖν καὶ ὑπὸ διαίρεσιν ϑεῖναι εἶδός τι, ὡς μὴ 

ἐμπεσεῖν καὶ εἰς τὴν ἀντιχειμένην. εὐθὺς γὰρ 6 μύρμηξ zal πτερωτὸς καὶ ἀπτερός ἐστιν. 

ἀναγκαῖον οὖν μὴ μόνον ἐπὶ τῆς στε ΠΡ ως τοῦτο πάσχειν πρὸς τῷ ual εἴδη εἶναι αὐτῆς, 

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἔξεων. πάντων δὲ χαλεπώτατον. τοῦτο οὐ πρὸς τὸ χαλεπὸν μὲν οὖν 

χαὶ τὰ ἑξῆς εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὸ δεῖ δὲ γον χαϑόλου διαφορᾶς ἘΠ εἶναι" εἰ γὰρ μὴ ἔσται, 

διὰ τί ἂν τῶν καϑόλου; ὥστε ἔσται τῆς στερήσεως afin, οἱονεὶ τῆς ἀναιμίας. el γὰρ τὸ 

ιαφορά. χαὶ τῇ 
ῃ Ψ ν 

ἔναιμον ὑπάρχει τινί, δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἀντιχείμενον τὸ ἄναιμον, εἴπερ ἔστι 

νδέχεται xt. (p. 12,23). 

o7 

ἔν τοῦ évatuou παραϑέσει κατασχευάζει χαὶ τὸ ἄναιμον. εἰ δὲ μὴ 

Ρ.19,24 χαὶ τὰ ὅμοια om. 

φοράν || 27.28 εἰ γοῦν μὴ ἐνδέχεται ταύτην τὴν διαφορὰν ἀνϑρώπω καὶ ὄρνιϑι ὁπάρχειν. 

| 26 ἕν, λέγων ἐνταῦϑα τὸ εἶδος τι τῆς οὐσίας τὴν δια- 
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ἄλλη γὰρ || 80 ἐν τῶ ὄρνιϑι |) 35 πότερον ἄλλο καὶ ἄλλο ἢ ταὐτὸν τοῦτο τὸ ἔναιμον ἔν τε 

τῷ ἀνθρώπω zal ἐν τῷ ὄρνιϑι. εἰ μὲν (p. 18,1). 

Ρ.1.,1. 2 χαὶ ἔσ σται — αὖτ 6 om. || ὃ post καὶ ἕτερον add. ἵνα μὴ ἡ 6 ἄνϑρωπος ὄρνις" 

τοῦτο γὰρ ἀδύνατον || 4 εἴπερ ἐστὶ διαφορά, ἔσται τῆς || 5 post prins εἴδη add. τῆς ἀναι- 

ας ὥσπερ zat τῆς ἐναιμότητος || 6 ἔστιν τὰ δὲ (18) om. || 19. 20 χαὶ χοινὴν---τοι- 

οὔτόν ἐστι om. || 21.22 zai κατ᾽ ἄλλων --- λεγομένην om. || 22 ef δὲ] χαὶ διὰ || 23.24 εἰς 

τοῦτο —Agyoust] κοινὴ γὰρ ἡ ἀναιμία || 26.27 τοῦτο --- διαφοραί om. || 29 βαδιεῖται. δεῖ δὲ 

οὔτε. οὔτε γὰρ ὁ μύρμηξ εἰς τὸ πτερωτὸν καὶ ἄπτερον εὔϑετος τίϑεσϑαι οὔτε ὁ ἄνϑρωπος 

χαὶ ὁ ὄρνις εἰς τὸ δίπουν. καὶ πάντες εἰς ταύτας, τουτέστι καὶ δῆλον τοῦ ζώου διαίρεσιν 

οὕτως εἶναι ἵνα πάντα τὰ ζῷα εἰς τὰς τοῦ ζώου διαφορὰς πίπτη. χαὶ λοιπὸν συμπεραίνεται 

λέγων φανερὸν τοίνυν ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ταῖς διχοτομίαις λαβεῖν τὰ ἄτομα εἴδη, ὥς τινες 
y ‘ ‘ ~ 2 9 " ΟΣ = 

ἔλεγον || zat yap zat ἐκείνους. ἀναγκαῖον κατ᾽ ἐχείνους ἴσας εἶναι τὰς διαφορὰς τοῖς ς 

εἴδεσιν, ὅπερ ἀδύνατον. δεῖ γὰρ τὰ εἴδη πλείονα εἶναι τῶν διαφορῶν. εἶτα δι᾿ ὑποδείγματος 

σαφηνίζει πῶς συμβαίνει ἴσας εἶναι τὰς διαφορὰς τοῖς εἴδεσιν. ἔστω γάρ, φησί, τόδε τι 

(c. XXV litt. del.) λευχὸν καὶ μέλαν. καὶ ἑχάτερον πάλιν εἰς δύο, χαὶ ἔστωσαν αὗται αἱ 

τελεύταξ χαὶ ἄτομοι. τέσσαρες οὖν πᾶσαι αὗται. μία (ῦ) οὖν ἑχάστη (X litt. del.) ποιήσει 

εἶδος. ὃ τοίνυν τὰ εἴδη ἐσοῦνται (Sic). GAN ἀλόγως. ἣ δὲ διαφορά. ἐπεὶ ἣ διαφορὰ ἐν 

τῷ οἰχείω γένει ὡς εἶδος ἐν ὕλη ἐστίν, ὅσαι (VIII litt. del.) διαφοραὶ τοσαῦτα ἔσται “al τὰ 

ad ῶ- εἴδη. οὔτε γὰρ τὰ εἴδη ἤγουν αἱ διαφοραὶ χωρὶς ὕλης ἤγουν γένους ζῶον ποιοῦσιν οὔτε 

γένος χωρὶς τῆς διαφορᾶς. ἔτι (VIL litt. del.) διαιρεῖσθαι διὰ τῶν οὐσιωδῶν ὑπαρχόντων, 

ἀλλ᾽ οὐ διὰ τῶν χκαϑ᾽ αὑτὰ eu ΠΡ βϑοΣ ὡς οὗτοι ποιοῦσιν, δι᾿ ὧν μᾶλλον συμβαίνει τὸ ὑπὸ 

τὰς ἐναντίας πίπτειν διαφορὰς τὸ αὐτὸ εἴδος χαὶ στερήσεων εἴδη εἶναι" τὸ γὰρ πτερωτὸν χαὶ 

τὸ ἄπτερον χαϑ᾽ αὑτὰ συμβεβηχότα, χαὶ τὸ ἄπτερον στέρησις. ἔτι τοῖς ἀντιχειμένοις. 

ἔτι ἡ διαίρεσις ἐπὶ τῶν ἀντιχειμένων, ἤγουν εἰς execs χρὴ διαιρεῖν χαὶ μελανίαν καὶ οὐχ 

εἰς λευκότητα χαὶ λειότητα, δι᾽ οὗ συμβαίνει εἶναι εἴδη τῶν στερήσεων. ἀντιχείμενα γὰρ τὸ 
" , " ” τς , x 

ἄπτερον zal τὸ πτερωτόν, καὶ TO ἄπουν zal τὸ ὑπόπουν. πρὸς δὲ τούτοις (p. 14,27). 

Ρ. 14,30 ποιοῦνται] ποιεῖν ἀναγχαῖον || 31.32 τοῦ ἐχ --- σώματος om. || 33 ὧν --- ἀπη- 

ριϑμιημένων om. || 33.34 πρόβατον πρὸς τὸ ἥμερον || 37 τοῦτο --- διαίρεσις om. || 98 ἀντι- 

χειμένοις. ὅλως δὲ ὁποιαοῦν. τοῖς διαιροῦσι δίχα ἀνάγκη συμβαίνειν χαὶ τὸ τὰ ἐναντία 

ἐν τῷ αὐτῷ ως χαὶ τὸ αὐτὸ εἰς τὰ ἐναντία πίπτειν. πάνυ δὲ διὰ βραχέων ἠνίξατο 

ὅπως χρὴ διαιρέσεις πὸ εἴσϑαι, καὶ φησὶν ἀλλὰ πειρατέον λαμβάνειν χατὰ γένος τὰ ζῶα. οἱ 

πολλοὶ διορίσαντες Fle hes γένος. παράγει (p. 15,11). 

po 15,22. 23 τὰ τοῦ ζώου ---ὑποδιαιρέσεις] διαιρετέον τὸ ζῶον χαὶ τὰς διαφορὰς ποιητέον 

χατὰ διαιρέσεις, οὐχὶ ἑκάστη τῶν διαιρέσεων ὑποδιαιρέσεις || 25 φευξοί eda || 26 διαφοράν. 

φαμὲν τοῦ ζώου τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ ὃ 
» 

5 
A Ἂν ; 

ἐ ἄπτερον, καὶ πάλιν - ἈΝ a Ay ~ 

ἡμεῖς δὲ τὰς διαφορὰς ποιοῦντες 

δὲ 
- » ΠῚ 

ὲ ἔναιμον, χαὶ πάλιν τοῦ ζώου τὸ μὲν ἄγριον τὸ δὲ ἥμερον, τοῦ ζῴου τὸ μὲν ἄναιμον τὸ t 
eb Νς E = ᾿ Ἄν ες a ΠΕΡ 

χαὶ οὕτω διαιροῦντες σχοποῦμεν τὸν ἄνϑρωπον ἣ τὸν ὄρνιν ποίας ἔχει διαφοράς, καὶ συνϑέντες 

ἀποτελοῦμεν τὸ ζητούμενον εἶδος. ὥστε τὸ ἄναιμον μετὰ χαὶ ἄλλων τυχὸν τοῦ πτερωτοῦ 
> By ‘ 

zai τοῦ ἀγρίου συντεϑὲν ποιήσει εἶδος. οὐ μὴ δὲ τῆς στερήσεως εἴδη ἔσται. οὕτω μὲν 

γάρ. οὕτω μὲν ἐχ τῆς διχοτομίας τῆς χατὰ πλάτωνα πὶ 5) | 25. 26 ἐμπίπτει || 26 ὥσπερ -- 

ἄπτερον om. || 28 εἰδοποιείσϑω --- δίπουν om. || οὖν] γὰρ || post τις add. ὁ || 29 λέγει-- 

ζῷον om. || 30 δίπουν ὑπόπουν coll. || 33 προχείρως om. || 

po 16,34 ληψόμεϑα τὸ δίπουν, ἀλλὰ τὸ ὑπόπουν μόνον, GAR ἄλλην τινὰ ἥτις οὐχ ἔστιν 

ὑπὸ τὸ ὑπόπουν ἀλλὰ τυχὸν bx’ τὸ πτερωτὸν ἄναιμον, φησὶ λύων ὅτι ταῦτα οὐ φύσει Evi- 

ζἕονται, ἀλλ᾽ ὡς ἐν συνδέσμω ἑνίζεται ὃ λόγος οὐ φύσει ἑνιζόμενος, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα γίνεται ΐ 
ἕν τὰ τοιαῦτα. 

ν.17,29 ἔτι δὲ οὐχ ἐνδέχεται: Ort οὐχ ἐνδέχεται ex ταύτης τῆς διχοτομίας χαὶ τῆς 

ὑποδιαιρέσεως ἕχαστον εἶδος λαμβάνειν, καὶ ἐντεῦϑεν δῆλον. ἀδύνατον γὰρ ὑπὸ μιᾶς διαφορᾶς 

συνίστασϑαι τὸ ἄτομον εἶδος. τὸ γὰρ ἐλάχιστον χἂν ἐκ δύο διαφορῶν συνίσταται πᾶν εἶδος. 
v 

ἡ γὰρ διχοτομία ἕν μόνον ποιήσει, εἴτε ἁπλῶς λαμβάνει τις εἴτε συμπεπλεγμένως. εἰ γὰρ 



SUPPLEMENTA XI 

κόρακα ὁριζόμενοι λέγομεν τοῦ ζώου τὸ μὲν ὑπόπουν τὸ δὲ ἄπουν χαὶ τοῦ ὑπόποδος τὸ μὲν 

δίπουν τὸ δὲ πολύπουν, λέγομεν τὸν χύραχα ζῶον δίπουν ἁπλῶς ἣ ζῶον ὑπόπουν δίπουν συμ- 
Ν - ‘ ~ » ‘ ‘ 

πεπλεγμένως. xal yap οὕτω κἀκείνως μία ἔσται. ποῦ δὲ τὸ πτερωτόν, ποῦ δὲ τὸ ῥυγχωτόν; 
αν τα ᾿ Dg Dit per sit Es 

οὗτος δὲ τίϑησι παράδειγμα τοῦ ἁπλοῦ μὲν τὸ πολυσχιδὲς τὸ ὑπὸ τὸ σχιζόπουν, τοῦ δὲ συμ.- 
, \ . ay \ ~ ) ᾿ OT ee ee 5 ΟΣ ὧν ἘΠῚ ATA OH: 

πεπλεγμένου τὴν διποδίαν μετὰ τοῦ πολυσχιδοῦς, ὅπερ ὑπὸ τὴν σχιζοποδίαν ἐστί. τοῦ ζώου 
γὰρ τὸ μὲν μώνυχον τὸ δὲ σχιζόπουν. χαὶ τοῦ σχιζόποδος τὸ μὲν πολυσχιδὲς τὸ δὲ οὔ, ἀλλὰ 

‘ 
τριδάχτυλον τυγὸν 7) ὀλιγοδάχτυλον. χαὶ πάλιν σαφηνίζων προσέϑηχε τὸ ἁπλοῦν μέν. ἐὰν μὴ ρ Ke 1 S| t i t ? ' 

ἔχη διαφορὰν ἤγουν thy ὑψηλοτέραν τὸ σχιζόπουν. συμπεπλεγμένον δὲ ἐὰν συμπλέχηται τῇ 

μεριχῇ καὶ ἡ καϑολικωτέρα διαφορά. τοῦτο γὰρ ἡ συνέχεια βούλεται ζῶον ὑπόπουν δίπουν 

τὸ συμπλέχεσθαι τὴν καϑολιχωτέραν τῇ μεριχῆ. ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀδόλεσχον. περίεργον γὰρ τὸ 

ὑπόπουν χειμένου τοῦ δίποδος καὶ τὸ πολύπουν χειμένου τοῦ πολυσχιδοῦς. ὥστε zal οὕτω 

κἀχείνως εἰς μίαν τελευτήσει, ἀλλ᾽ οὐχ els τὴν εἰδοποιόν. εἰ γὰρ εἶχεν ὁ ἄνϑρωπος μίαν 

μόνην διαφορὰν τὸ δίπουν μόνον, ἐγίνετο ἂν οὕτως, νῦν δὲ περὶ τὸ λοξὸν [immo λογικὸν] χαὶ 

τὰ λοιπὰ ἀπορήσειε * # 

Ρ. 19.389 ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις: ζητήσειε, φησί, διὰ τί οἱ avdpwror ὥσπερ κοινῷ ὀνό- 

ματι ὠνόμασαν χορώνην χόραχα χαὶ τὰ λοιπὰ (c. XXX litt. del. addendum ὄρνιϑας οὐχ 

οὕτω zal τὸ πτηνὸν χαὶ ἔνυδρον) ἑνὶ ὀνόματι προσηγόρευσαν οἷον φέρε εἰπεῖν Eubuyoy 7 αἰσϑη- 

τιχὸν ὥσπερ ἐχεῖνα τὰ πάντα ὄρνιν. el γὰρ διότι ἔχουσιν ἐχεῖνα κοινὰ πάϑη, τὸ ῥυγχωτὸν 

ἴσϑι 7] τὸ πτερωτὸν (V—VIII litt. del. add. χοινὰ xat) τούτοις tH τε πτηνῶ χαὶ τῷ ἐνύδρω 

ἔνια τινὰ πάϑη, τυχὸν τὸ πτερωτὸν ἢ τὸ τέμνειν στοιχεῖον ἤτοι κινεῖσϑαι. λύων οὖν λέγει ὅτι 

χαλῶς τοῦτο πεποιήχασιν (111---Ἶ litt. del., add. ἐπεὶ) γὰρ κατὰ τὴν φύσιν οὐ διαφέρει, ἀλλὰ 

“ATA τὴν ὑπεροχήν, ταῦτα ἑνὶ ὀνόματι προσηγόρευσαν. ὅσα δὲ χατὰ ἀναλογίαν ἔχουσι ταὐτόν 

(ὃ γὰρ ἐνύδροις [VI litt. del. add. ἄχανϑα] τοῦτο πτηνοῖς ὀστοῦν) ἑτέρω. 

Pp. 20,32 ἐπεὶ δὲ οὐσίαι μέν εἰσι. ἐπειδὴ wFAhov οὐσίαι τὰ εἴδη τῶν γενῶν εἰσι, 

διὰ τί οὐχ ἐπὶ τῶν μᾶλλον οὐσιῶν τὰς δείξεις ποιητέον; xal ἀπορῶν ἐπάγει ὅτι εἰ μὲν ἐπὶ 

τούτων, πολλάχις τὸ αὐτὸ ἐροῦμεν δίπουν χαὶ ὑπόπουν, ὅπερ ἐστὶν ἀδολεσχία. τὸ γὰρ δίπουν 
‘ 

, > 
ὑπόπουν. εἰ δὲ ἐπ 

Η͂ ΄ τὸ v 
τῶν χαϑόλου, τοῦτο tows ἐχφευξούμεϑα. χράτιστον οὖν, εἴ τις δύναιτο 

a 
ἰδία περὶ τοῦ xat? Exastov ϑεωρεῖν, ὥσπερ περὶ ἀνθρώπου xat od περὶ ζώου, οὕτω καὶ περὶ 

στρουϑοῦ χαὶ οὐ περὶ ὄρνιϑος, εἰ xal συμβαίνει τι ὑπάτοπον χαὶ ἄλλως ὅτι τὸ περὶ ἑκάστου 

λέγειν μαχρόν. μόνον σχοπητέον μὴ πολλάχις λέγοι τὰ αὐτά. ταῦτα εἰπὼν πάλιν ἐπιχρίνει 

έγων ὅσα χαλῶς οἱ ἀνϑρωποι ὥρισαν ἤτοι συνήϑροισαν zal ὡς μίαν τινὰ φύσιν χαὶ ἕν τι 

γένος τετάχασι διὰ τὸ μὴ πολὺ διεστάναι ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὁποῖον ἐστὶν ὁ ὄρνις (τούτων γὰρ ὡς 

μίαν φύσιν νομίζεσϑαι ἔϑεντο διὰ τὸ wy πολὺ διεστηχέναι χόραχα χορώνης καὶ τοὺς ἄλλους 

ὄρνιϑας ἀπ᾽ ἀλλήλων) ὅτα μὲν οὖν τοιαῦτα, δεῖ περὶ τούτων χοινῶς λέγειν, ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, 

zat ἕχαστον. τουτέστι γωρὶς περὶ ἑνὸς ἑχάστου, οἷον χωρὶς μὲν περὶ ἀνθρώπου χαὶ ἰδίως 

περὶ ἵππου, χωρὶς δὲ περὶ ὄνου καὶ τῶν λοιπῶν. τίνα δὲ εἰσὶν ἅπερ ἕν τι γένος ἐτάχϑη, 

ἐπήγαγεν εἰπὼν σχεδὸν γὰρ ὅσα τῶν μορίων ἔχει ὁμοιότητα χαὶ τὸ ὅλον σῶμα, ὥρισταί τε 

χαὶ ὡς μία τις φύσις χαὶ Ev τι γένος νενόμισται, ὥσπερ ὁ ὄρνις, ὁμοίως χαὶ τὰ μαλάχια" καὶ 

ταῦτα γὰρ διὰ τὴν τῶν μορίων ὁμοιότητα ὡς γένος εἶναι διώρισαν. ἀλλὰ καὶ τὰ ὄστρεα" τ 

γὰρ μόρια τούτων οὐ τῇ ἀνάλογον ὁμοιότητι τὸ ταῦτ᾽ ἔχειν (I. τὸ ταὐτὸν ἔχει) τῇ φύσει δὲ 

zal τῶ σχήματι τὸ διάφορον, ἀλλὰ μόνοις τοῖς πάϑεσι μεγέϑει χαὶ σμικρότητι, λειότητι zal 

τραχύτητι, καὶ ὅλως τῶ μᾶλλον zal ἧττον. hs 

Ρ. 22,15 ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεται τὸν ἅπαντα λόγον, πῶ νι Ό [ω < > al ° Qo 
7 (ὃς 
Pn [ω] a ~ R - ~ “Ὁ ξ-- a = 

< 

ἘΌΝ cA LETS. coy. εἰρη έϑονι Cina Ph A ACR ons ois Ne lees περὶ φύσεως μέϑοδον χαὶ τὰ ἑξῆς τῶν εἰρημένων. {πῶς μὲν οὖν ἀποδέχεσθαι) δεῖ. 
‘ 

i 
»- 

συμπεραινόμενος ἐντεῦϑεν λέγει πῶς Set ἀποδέχεσθαι τὴν περὶ φ' 

περὶ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν εἰδιζκωτάτων,), ὅτι οὐχ ἐκ τῆς ἐφεξῆς ὃδισσο 

5 
oie eee pee re 

ομίας ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐπιδιαι- 

ρέσεων τοῦ αὐτοῦ γένους. οὕτω γὰρ εὑρίσκονται αἱ ἕτεραι διαφοραί, αἱ δὴ συνέρχονται καὶ 
a - ti - ~ . Σ ” ” e > " Tt Ἁ 

ποιοῦσιν εἶδος ἕν. τὸ γὰρ (δισ)σοτομεῖν τῇ μὲν ἀδύνατον, ὅταν ἄτμητος ἡ διαφορὰ ἡ, ὡς τὸ 

νοῦ καὶ ἐπιστήυης δεχτιχόν, τῇ δὲ ὑπόχενον, ὅταν οὐ δυνησώμεϑα (sic) τὰς πάσας λαμβάνειν 

[εἴρηται]. διαφορὰς ἐκ τῆς ὑποδιαιρέσεως τῆς ς 

ιὰ τὸ τούτων τὰ μὲν αὐτὸν εἰπεῖν ἐν τῷ περὶ οὐρανοῦ, 

é 
Po 22,17 σαφῆ δὲ τὰ λοιπὰ ὃ 

ἊΝ teats 
Pest] 



ΧΙ SUPPLEMENTA 

τὰ δὲ χαϑαρῶς ἐνταῦϑα καὶ σαφῶς ἀπαγγέλλειν: ὅμως εἰσί τινα δεομένα βραχείας ἐξετάσεως. 

ὧν οὐδὲν ἀνεξέταστον καταλειφθήσεται. διωρισμένων δὲ τούτων. ποιεῖται διαίρεσιν τῶν 

οὐσιῶν “zal τὰς μὲν τούτων λέγει ἀγεννήτους χαὶ ἀφϑάρτους ὡς τὰς ϑείας περὶ ὧν ἐν τοῖς 

peta τὰ φυσιχὰ λέγει, τὰς δὲ μετέχειν γενέσεως χαὶ φϑορᾶς. ἐχείνας γοῦν ὡς τιμίας οὔσας 

χαὶ Betas φησὶν ἐλάττους ἡμῖν παρέχειν τὰς δυνάμεις εἰς θεωρίαν. τὰ γὰρ φανερὰ χατὰ τὴν 

ἐ αἴσϑησιν ἐν ἐχείναις ὀλίγα εἰσὶ πάντη. περὶ τούτων δὲ γενητῶν τε χαὶ φθαρτῶν φυτῶν i t | 

δηλαδὴ zat ζῴων εὐποροῦμεν μᾶλλον λέγειν διὰ τὸ συντεϑράφϑαι ἡμᾶς αὐτοῖς xat alodavecdar | i > ! τ | 

τούτων χαὶ φανερῶς ἔχειν αὐτὰ ἀνὰ χεῖρας καὶ βλέπειν ταῦτα. περὶ yap ἕχαστον γένος 

αὐτῶν, κἄν τε περὶ φυτῶν βουλώμεϑα λέγειν χἄν τε περὶ ζῴων καὶ τούτων χερσαίων ἢ 

πτηνῶν 7 ϑαλασσίων. πολλὰ λάβοι τις ἂν τὰ ὑπάργοντα, εἰ ϑέλει διαπονεῖν. τέως δὲ ἐχείνων | 1 ? i A v 
v 

el ual χατὰ μιχρὸν ἐφαπτόμεϑα, χάριν ἔχει διὰ τὴν τιμιότητα πολλὴν 7 εἴπερ τὰ λοιπὰ 

λέγοιμεν. ὥσπερ zat τῶν ἐρωμένων: χαὶ ἀμηγέπη ἁπτόμενοι τῆς τῶν ϑείων ϑεωρίας 
iN 

ἥδιον ἔχομεν ταῦτα (ὴ) ἄλλα γνωρίζειν μετ᾽ ἀχριβείας, ὥσπερ Eyer χαὶ ἐπὶ τῶν ἐρωμένων. 

ὅτι δὲ ἐρῶντα (I. ἐρῶνται) τὰ Veta παρ᾽ ἡμῶν, δῆλον éx τοῦ ϑαυμασμοῦ οὗπερ εἰς ἐχεῖνα 

ἔχομεν. ϑαυμαζόμενα γὰρ ποϑοῦνται. διὸ χαὶ ἡ lots ἀντιχκαταλλάττεταί τι πρὸς {τὴν περὶ εγόμεν. p. Dope γὰρ ΠΝ ται. 9) 4 ] Pts ἀντ TAMA προς τὴ περ 

τὰ ϑεῖα φιλοσοφίαν, ὥσπερ ἂν εἰ ἔλεγε πρὸς ἡνᾶς τὰ φυτὰ χαὶ ζῶα ἄνϑρωποι, εἰ γὰρ τίμια 

καὶ ϑειότερα τὰ οὐράνια τῶν τοιούτων τυγχάνει ἀλλ ἦν (]. οὖν) ἐπειδὴ ἔνεισι καὶ ἡμῖν ϑαυ- 

υνασιώτατα, ποιητέον λόγον χαὶ περὶ τῶν τοιούτων, χαὶ μὴ πάντη χαταφρονητέον. μὴ χεχα- 
ae 

a. A 9 

ρισμένα δὲ πρὸς αἴσϑησιν εἴρηχε τὰ εὐειδέστατά te (I. ἀηδέστατα) χαὶ εἰδεχϑέστατα, οἷά εἰσιν 
A 4 on \ x is a OAM me 

ὁ χοχλίας χαὶ ἄλλα πάμιπολὴ \a, χαὶν TO μεν δυσχεραίνειν παιδιχῶς ἴσον ἐστὶ τ οι ει οσπερ Ὧ 

τοὺς παῖδας φεύγειν τὰ μὲν (I. μὴ) ἡδέα τῶν ζῴων, ἀλλὰ προσιέναι τούτοις διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς 

ϑαυμάσιον, xat χαϑάπερ ἡράκλειτος. ἡράχλειτος ὁ ἐφέσιος (p. 22,18) || 
P- 23,1 αὐτοῦ] αὐτῶν || post αὐτῶν add. ὡς γὰρ ἡράκλειτος πάντα πλήρη ϑεῶν ἔλεγεν, 

οὕτως εἰχὸς λέγειν καὶ ὑπονοεῖν πάντα πλήρη ϑαυμασμῶν xat ἀειδῆ πολλάκις ὄντα καὶ δυσ- 

ειδῆ. εἰ δέ τις τὴν περὶ τῶν ἄλλων ζώων. 
p- 36,14 φησί om. Cov semel habet || 24 τὸ Cow εἶναι || 91. πάσχειν 7 ὑπὸ 

Ψυχροῦ 7 ὑπὸ ϑερμοῦ || 34.35 οὐκ ἔστι μυελὸς διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων, ἀλλὰ τοῦ ἐν τοῖς 

ὀστοῖς καὶ φησὶν || ἢ. 5.211 ante οὕτω δα. ἐκ τοῦ αἱματώδους εἰς τὸ λευχὰ φαι εσὺ πὶ αὐξα- 

νομένων τῶν ζῴων [|| post μυελὸς add. μεταβάλλει χαὶ τῶν μὲν πιμελωδῶν λιπαρὸς ὁ ἐν τοῖς 

ὀστέοις μυελὸς τῶν δὲ στεατωδῶν στεατώδης || P. 8.924. 30 διὰ -- ἔχειν om. 26 καίτοι || 

27 ἐν τῷ τοιούτῳ || 28 post πυχνὰ add. χαὶ συνεχῆ || p. 88,13 ἐγένετο |] 14 χαὶ af χαὶ τοῦ || 

19 οὖν om. χαὶ διὰ 20 λέγει δὲ] χαὶ λέγει || 23 δύνασϑαι || 26 ἐγγὺς ὃν] συνεργόν ἐστ 

τούτου τὸ ἔργον || οὕτως ἐστὶ zat ἡ || 90 post φλεβὸς add. καὶ || p.39,7 ἀνάδοσις) ἀνάζεσις | ἜΔΕΙ 5 
9. χαραβαριῶσι || 17.18 ἄνεισι τὸ πνεῦμα || 21.22 τοῦτ ᾿ ' 

[26 χαὶ ante ὕδατος om. || ante ὃ 

ὁ ἄνϑρωπος ὡς || 29 ὑποδεχαπλάσιον || οὐχ ἔστι χαὶ |] 84 διαδιδομένου |] 37 ἣν καὶ ϑερμὸν || 

). 40,3 od (ante πήξει) om. || 8 Ege dney διὸ || 11 δ᾽ ἐστὶν] δὲ || 13 σάρξ, xad? αὑτὸ 3 | | ' 
δηλονότι ἣ σὰρξ τοῖς ζώοις || 14. 15 εἰπὼν ---σάρξ. om. || 15 ἐπήγαγε δὲ ἤτοι [[ 18 ἐστὶ πρῶτον 

5 

ἐστι Ψψυχρότατος om. |] 24 ὅτι χαὶ τὰ || 

ἔδειχται add. ἐντεῦϑεν || 27 ἔχει πλείων 25 snes ὡς] x 

τῆς ὄψεως αἰσϑητήριον || 22 ὅτι] ὡς Ι 

Ρ. 40,23. 24 τούτων 

om. [ἤτοι ἣ om. || 27.28 ὥσπερ ἐχεῖ ὁ ἀὴρ μὴ συνειλημμένος, ἡ δὲ σὰρξ ἡμῖν σύμφυτος i i] 0 PA wt ny ὦ} ϊ ΠῚ 

90 τ τὸ τῆς ante ὄψεως om. || ἦν] ἐστίν || 31 ὁμοίως om. || αὐτοῦ om. || 32 τῶν δύο 13 f τ᾿ 
om. || 32.33 ἀδύνατον---σαρχὶ χαὶ om. || 33 προὔργου χαὶ ὠφέλιμον τῇ φύσει ποιῆσαι τὸ αἰσϑη- 

~ ~ ~ ΄ - . 5 ὩΣ Ἐπ 

τοιοῦτον om. || 24 τῆς γοῦν ἁφῆς || 26 συνειλημμένον ---δι΄ οὗ 

ἀλλ᾽ οὐ 

τήριον τὸ ἀναλογοῦν τῇ σαρχὶ σάρχινον: ἐπὶ δὲ τῆς ἁφῆς, ὅτι πολλῶν οὖσα ἀντιληπτιχή, 

σχληρῶν μαλαχῶν, Ψυχρῶν ϑερμιῶν τῶν λοιπῶν εὐλόγως σάρχινον ἐγένετο. σωματῶδες οὖν ἀντὶ 

τοῦ σύνϑετον || ".. 41,12 post σηπίας add. σῶμα |] 21] μάτην ἂν] μία τε || 22.23 αἷμα --- ἐσώ- 

ζετο om. || 35 post τῶν ζώων add. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη: περὶ τῆς ῥάχεως λέγει πῶς μία καὶ 

πολυμερὴς ἡ αὐτὴ ἅμα, μία μὲν διὰ τὴν συνέχειαν καὶ τὴν σύστασιν τῶν ζώων, πολυμερὴς 

δὲ διὰ τῶν σπονδύλων, διὰ τὴν κάμψιν χαὶ τὴν κίνησιν τῶν ζώων διηρημένης μὲν οὔσης 

αὐτῆς, οὐ μὴν δὲ οὕτως ὥστε μὴ ἀσφαλίζεσθαι. συνδεδεμένη γάρ ἐστι παντοίοις νεύροις: 

τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις: τῶν ὀστῶν φησι τὰ μέν εἰσι χάριν τῆς σαρχός. deficit F 



SUPPLEMENTA XIII 

II CONSPECTUS CODICUM AD RECENSIONEM NON ADHIBITORUM 

Parisinus gr. 1924 chartaceus saec. XVI [Omont II 164] fol. 1 Michaelis 

Eph. scholia in libros de part. animalium. titulus deest. specimen lectionis 
dedit Hermannus Diels 

p-1,5 post τούτων add. τε || 7 ἄρα] καὶ || 11 te χαὶ ταπεινοτέραν om. || 17 ὡς yew- 

μέτρης || Pe 2,2 πρώτερος || 18 χαὶ post δὲ om. || 25 καὶ om. || 24 δὲ om. || 33 ὕπνων || 35 οἷς 

οἷον || Pe Sot λαμβάνοντες || 6 ϑύτερον || 9 ἣ om. || 11 ὑγίαν || 13 οἰκείας |] οἰχονόμος |] 16 τού- 
τῶν || φιλόσοφοι om. || 19. 20 ἕτερος semel habet || 26 ὑγίαν || 30 εἰ δέ ἐστιν || 

Nonnulla ad haee addidit Paulus Wendland: p. 37,12 οὐ τοιοῦτος ἀλλὰ non om. | 

Ρ. 38,15 πρότερον --- ϑερμόν non om. || p. 40,12. 13 εἰ δὴ --- σάρξ om. (ut Sa) |] deficit fol. 62v 

in vv λιπεῖν τὸ ὅπλον, λαβεῖν δ᾽ ἕτερον χαὶ διότι δύναται πλείω ὄργανα λαμβάνειν eunyavij- 

Gato ἣ φύσις χαὶ τὸ τῆς χειρός (cf. S). 

Parisinus gr. 2066 chartaceus saec. XV [Omont II p. 186]: fol. 178 
Michaelis scholia in Arist. de anim. incessu, fol. 201° eiusdem scholia in 1. 
de anim. motione. 

Parisinus gr. 1882 membraneus saec. XV [Omont II p. 157]: fol. 129 
Mich. scholia in 1. de anim. motione. plerumque cum PR congruit. spe- 
cimen dedit K. Kalbfleisch. 

Pe 108,4. τοῖς ζώοις || 8 χριτική om. |] 10 πραχτιχὸν zat τὸ χριτιχὸν coll. || 13 οὗ φάν- 

τασμα om. || 19 τὸν χόσμον || 23 voodvtes] κινοῦντες || 25 post εἶτα add. λέγει || κινούμενα || 

Pp. 104,2 οὕτω κινεῖται || 5 ἡμῖν δοῦναι thy χατανόησιν || 10.11 αὐτῶν --- τὰ μέν ἐστιν om. || 

12 πρὸς] εἰς || 17 τὸν παρ᾽ ἐκείνω πρῶτον ϑεόν. 

Parisinus gr. 1922 chartaceus 8860. XVI [Omont II p. 164]: fol. 58 
Michaelis scholia in 1. de anim. incessu; fol. 133 scholia in 1. de anim. 

motione. ad familiam Sa pertinet (cf. Wendland XXII 1 p. 1x). specimen 
dedit K. Kalbfleisch. 

P-103,2 δύναμις καὶ ὁρμητιχὴ τῆς ψυχῆς coll. || 3 αἴτιαι || 4 ὁρμῇ || 7 τέλος] τελεία | 

8 χριτιχὴ om. || 13 εἰκόνος] εἰχός || 20 ἐντὸς ex ἐχτὸς corr. || po 104,1 ody ἑκούσας || 4 λεγο- 
μένων ex λέξεων corr. || 6 ἑχάτερον || 10 αὐτῶν τετράσημα χινεῖται || p.135,7 αὐτοῖς ex 

αὐτῆς corr. || τοῦ om. || 8 ἑνὸς om. || 17 λέγει || 18 προβλήματα] πράγματα (sic etiam S, quod 

in adn. crit. praetermisi) || 24 γενήσεται || pe 180,2. γαστροκνήμους |] 5 κάμψη || 8 εἰ ὕπτιοι] 
οἱ αἰγύπτιοι || 9 χαὶ --- ῥάχει] h ῥάχη || 13 χάμπτειν |] 15 τὴν] τε. 

BopLEIANus misc. 129 chartaceus saec. XVI (de quo οἵ. Wendland Χ ΧΙ 

Ρ- X). specimen lectionis ex scholiis in 1. de anim. incessu dedit Καὶ. Kalb- 
fleisch. 

P- 135,3 τίς τέ ἐστιν || λαβεῖν || 5 τῶν ζώων || 10 τὸ τὰ μὲν |] 12 ὃ] ὅπερ || 14 χαὶ ante 

εἰσὶν om. || 15 ἀναλόγω || 17 ἐπειδὰν || 19 μέλλομεν p.L70,13 ἐστὶ |] 14 φαίνεται |] 15 χινεῖται || 

δεξιὸν || 19 τρόπον || ὃ] ὅπερ || 25 χηλή] χολή. ex his summus cum PR consensus apparet. 

Bononiensis gr. 2305 chartaceus saec. XVI: p. 117" Mich. Ephesii 
comm. in ]. de anim. motione. 

Marcianus 237 bombycinus saec. XIV et Marcranus 238 membraneus 
saec. XV ex illo descriptus minora h. vol. commentaria exhibent. 



XIV SUPPLEMENTA 

LaurentTIANI 85,1 (Oceanus) bombycinus saec. XIV et 86,9 mem- 

braneus saec. XV commentaria in ].]. de part. anim. et de anim. incessu 

continent. 
Estenses Mutinenses 194 (II G 1) saec. XV, 209 (III G5) chart. 

saec. XVI, 210 CII G6) chart. saec. XVI primus comm. in |. 1. de part. 

anim. et de anim. incessu, alii duo minora comm. exhibent. 

Vaticant 261 P 1 chart. saec. XV et 1032 chart. saec. XV comm. in 

I. ]. de part. anim. continent. 
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1.2 Tit. Σχόλια---Ἐφεσίου a, itemque (nisi quod tod om.) P: 

SXOAIA EIS TO ΠΡΩ͂ΤΟΝ TQN ΠΕΡῚ ΖΩΩΝ MOPIQN MIXAHA 

TOY E@®ESIOY. 

(ἡ Ψ "Ὥσπερ ἐν τοῖς ἡϑικοῖς ἐπιγραφουένοις Νιχομαχείοις πρότερον προξῖπε βοῦν μ © ς fi ILS ETL) φουξ OtS ἢ! ae) (χξιοις MOOTED vt Joti 

~ ~ / pe ‘ αι’ 

ποταπὰς δεῖ ζητεῖν τὰς ἀποδείξεις τὰς περὶ τὰ χαλὰ χαὶ τὰ δίχαια γινο- 
ε ΄ > ~ 

μένας, ὁποῖόν τε τὸν περὶ τούτων ἀχουσόμενον εἶναι χρή, ὅτι πεπαιδευμένον 

(αρίνει γάρ, φησὶν ἐν ἐχείνοις, ἕχαστος χαλῶς ἃ γινώσχει, χαὶ τούτων ἐστὶν 
> \ ΄ Sac ” ε 3 > , 

ἀγαϑὸς χριτής: xa ἕχαστον ἄρα ὃ πεπαιδευμένος) ὡς οὖν ἐν ἐκείνοις 

ταῦτα προειπὼν οὕτω τὸν περὶ τῶν ἠϑῶν λόγον ἐποιήσατο, οὕτω χαἀνταῦϑα 

ποιεῖ χαὶ ἐχτίϑεται τὸν ἀχουσόμενον τῆς περὶ τῶν ζῴων μορίων χαὶ τῶν 
~ ~ 7 - ς ~ 

αἰτιῶν, Ov ἃς ταῦτα ἔχει τὰ ζῷα, πραγματείας, χαί φησι περὶ πᾶσαν 

ϑεωρίαν τιμιωτέραν τε χαὶ ταπεινοτέραν δύο ἕξεις εἰσίν, ὧν τὴν μὲν ἐπι- 

στήμην προσαγορεύομεν χαὶ τὸν ἔχοντα αὐτὴν ἐπιστήμονα χαλοῦμεν, ϑατέραν 
>: > ee ae > ὩΣ ὃὲ παιδείαν χαὶ τὸν ἀπ᾿ αὐτῆς πεπαιδευμένον. πεπαιδευμένος ὃὲ λέγεται 

> , Pe ΄ 

οἷον φέρε εἰπεῖν ἐπὶ γεωμετρίας οὐχ ὃ ἔχων ἀχριβεστάτην πάντων ἕξιν 

τῶν γεωμετριχῶν ϑεωρημάτων (6 γὰρ τοιοῦτος χυρίως ἐπιστήμων ὀνομαζε- 2 

ται), ἀλλ᾿ 6 ἔχων γεωμετριχὰς ἀρχὰς ual τινων ϑεωρημάτων νῶσιν xat 

δυνάμενος ἐχ τούτων χρίνειν τὸν διαλεγόμενον ὡς γεωμέτρην χατὰ τὰς γεω- 
\ 3 \ \ ΄ Ὁ “«: / σ Ἂν > \ 

petoinas ἀρχὰς καὶ ὡς δεῖ γεωμέτρην διαλέγεσϑαι. ὅστις οὖν cyst ἀρχὰς 

“εωμετριχὰς ἀριϑμητιχάς te ual ἀστρονομιχὰς χαὶ φυσιχάς, χαὶ ἁπλῶς 

ἁπασῶν τεχνῶν τε καὶ ἐπιστημῶν, χαὶ δυνάμενος Ex τούτων χρίνειν τόν τε 

φυσιχόν, εἰ φυσιχῶς διαλέγεται, xal τὸν μαϑηματιχήόν, εἰ μαϑηματιχῶς, 
\ Ae εἰς ΄ e δι ~ τι “ [τὰ S 4 

χαὶ τοὺς ἄλλους ὁμοίως, ὃ δὴ τοιοῦτος ὀνομάζεται ὅλως πεπαιδευμένος 
» » ΄ , 5 v 

ἤγουν περὶ ἅπαντα πεπαιδευμένος χαὶ ἁπάντων ἀρχὰς ἔχων χαὶ πάντων 
la s ~ " ~ . ΄ ~ x, 80 

oe νουιζόμενος, cis ὧν τῷ apruws od γὰρ πολλοὶ ὃ τοιοῦτος, αλλ 
σ ᾽ν: NY Vv Ee ~ = = * E A pits a4 yh > <a 

εἷς. ὅστις δὲ ἔχει ἀρχὰς μιᾶς τινος φύσεως χαὶ ἐπιστήμης, οἷον γεω- 

μορίων 5 ὃ ἐν τοῖς ἠϑιχοῖς---Νιχομαχείοις) Al p. 109428 sqq. 5 te om. ἃ 

post τούτων add. te a et (supra v.) P ὅτι OM. a 7 ἄρα F a Arist.: χαὶ PS 

8 post προειπὼν add. zat P περὶ tov ἠἡϑῶν 5 9 τῆς] τε ἃ περὶ τῇ 

τῶν coll. S 13 δὲ (post Yatépav)] te a post αὐτῆς add. δὲ a 24 χριτιχὸς 

ex χινητιχὸς corr. P 25 τινὸς μιᾶς coll. P 

Comment. in Arist. XXII2. Mich. Ephes. in de part. mot. incess, anim. 1 

BN Ai ah ταν ΠΕΡΙ 
σχύλια els τὸ περὶ ζῴων 
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~- 

r (NZ ~ σ 
τς μόνης, οὗτος διάχειται περὶ ἕν τι μόριον τῆς ὅλης ἐπιστήμης ὡς 80 

‘ ΄ 

Φ A 
Oo 
Φ εὶ o 

(>) 
Φ uv =| [0] 

a) 
= RQ Al R < a Q Mv x oOo Sx a Φ ύτων δῆλον ὅτι ὃ μὲν “τς pone 

οὐ πᾶς δὲ AREUSU S72 ECON εἰ δὴ ἐπὶ al R - ἘΣ Ξ TS Os g [9] νὰ Mv a a Ss ~ 

τῶν οὕτως ἔχει, δεῖ χαὶ τῆς περὶ φύ σεως ἱστορίας ὑπάρχειν ἫΝ 
2 Re 

wv x 5, 
a 

5 ὅρους τοιούτους, πρὸς οὺς ἀναφέρων ὃ ἀχροώμενος ἀποδέξεται τὰ δειχνύ- 
\ ~ ~ l4 ~ ~ . 

μενα χωρὶς τοῦ πῶς ἔχει τ} Ὁ εἰ γὰρ τοῦτό ποτε ϑεωρεῖ, ἀλλ᾽ οὖν 

οὐ προηγουμένως ὃ πεπαιδευμένος σχοπεῖ, χὰν ἀληϑὲς ἢ μὴ τὸ δειχνύ- 8ῦ 

ΝΝ Ὁ 

΄ 5 ~ 4.59 τ 5 ~ ~ 

uevov ἢ (ἐπιστήμονος γάρ ἐστι τοῦτο), ἀλλ᾽ ἔργον ἐστὶν αὐτῷ ϑεωρῇσαι, 
, Ὁ / ~ ~ 5 ~ 

ὄν ἐστι τὸ δειχνύμενον, ef 2x τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν det- εἰ γεωμετριχ 

10 χνυται. 
- 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπάγει “doa δεῖ λαβόντας Exaotyy οὐσίαν περὶ ἑχάστης 
\ ot Ain ζΥτΊ πο inv > Ye Σ περ ἣ { e λέ 6 tard ζητῆσαι, ot Vv Ywpts μεν TED ἂν ϑρώπου φύσεως χαὶ ἰδίως TE pt \cov- 68 

i)! \ ~ 

τος, 7) τὰ χοινῇ συμβεβηχότα πᾶσι uata τι χοινὸν ὑποϑεμένους᾽ ; οἷον ἐπεὶ 

x 
σ 

5 4 

συυβέβηχε xat ἀνθρώπῳ xat ἵππῳ χαὶ λέοντι xat ἄλλοις πολλοῖς τὸ ava- 

15 πνεῖν, τὸ αὔξειν, τὸ φϑίνειν, δεῖ ὡς χοινόν τι πρᾶγμα χαὶ χοινήν τινα φύσιν 

λαβεῖν τὸ ἀναπνευστιχὸν χαὶ ζητεῖν, ὅπως xal διὰ τί ἀναπνέουσι τὰ ἀνα- 

πνευστιχὰ χαὶ αὔξει τὰ αὐξητιχά, 7 χωρὶς μὲν ἰδεῖν ὅπως ὃ ἀνῦρωπος ὅ 

ἀναπνεῖ χαὶ ἰδίως ὅπως ὁ ἵππος; εἰπὼν δὲ χαὶ ὅτι πολλοῖς ἑτέροις οὖσιν 

ἀλλήλων τῷ εἴδει ὑπάρχει τὰ αὐτά, οἷον ὕπνος, ἀναπνοή, αὔξησις, φϑίσις, 

90 ϑάνατος, ἐπήγαγε χαὶ πρὸς τούτοις ὅσα τοιαῦτα τῶν λειπομένων 

παϑῶν τε χαὶ διαϑέσεων, ὃ ἴσον ἂν εἴη τῷ χαὶ πρὸς τούτοις ἄλλα 
πλεῖστα χοινῶς ὑπάρχει τοῖς ζῴοις, ἃ παραλέλειπται χαὶ οὐ χατείλεχται 10 

νῦν ἡυῖν: ταῦτα δ᾽ ἂν εἶεν ἐγρήγορσις, μαχροβιότης, βραχυβιότης χαὶ τὰ 
ὅμοια. τὸ δὲ ἄδηλον γὰρ χαὶ ἀδιόριστόν ἐστι λέγειν νῦν περὶ τού- 

των εἴρηται ἀντὶ τοῦ οὔπω γὰρ περὶ τούτων ὑπό τινος τῶν πρὸ ἡμῶν ἣ bo qr 

τῶν σὺν ἡμῖν ὄντων διώρισταί te xal σεσαφήνισται, εἴτε χωρὶς δεῖ λέγειν εἴτε 
- Ἵν:  ἐ , 

χοινῶς. εἰπὼν οὖν ὅτι πότερον δεῖ λαβόντας μίαν ἑχάστην οὐσίαν 
\ cr > Ne. \ ΄ ry ΄ “= 

χαὶ τὰ ἑξῆς, ἐπάγει φανερὸν δὲ χαὶ OTL χατὰ μέρος μὲν λέγοντες 16 
x 4 Ὁ ~ \ ΟῚ ΄ ς ΄ τς ἢ ΄ ε 

περὶ πολλῶν ἐροῦμεν πολλάχις τὰ αὐτά, αἰνιττόμενος διὰ τούτων ὡς 
a ~ WV ots ΄ "ἡ σ ΄ ~ σ 

80 οὐ δεῖ χωρὶς περὶ Exdotov λέγειν, ὅπως τε ὁ ἵππος ἀναπνεῖ χαὶ ὅπως or 

w. 

ἄνθρωπος, ἀλλὰ ληπτέον ὡς μίαν τινὰ φύσιν τὸ ἀναπνευστιχὸν χαὶ σκοπὴης 

τέον, ὅπως γίνεται. ἐπεὶ δὲ τῶν χοινῶς ὑπαρχόντων τοῖς ζῴοις τὰ μέν 
ἐστι συνώνυμα, τὰ δ᾽ ὁμώνυμα, ϑεὶς ὑποδείγματα τῶν συνωνύμων ὕπνον, 30 

ἀναπνοήν, αὔξησιν, φϑίσιν, oleae Se τῶν CET μῶν. "λεῖος rae δὲ 

‘ 

A σ ~ ΄ ta Cc ‘A [4 c 7 a7 

τὸ ἕτερα ἀντὶ τοῦ ὁμώνυμα νῦν Ἵν ἢ γὰρ πορεία ὁμωνύμως βαδί- 
\ 

ὶ σεως χαὶ ἕρψεως ual πτήσεως χατηγορεῖται: τὸ δὲ ἴσως ἢ ἀντὶ τοῦ 

3 δὴ] δὲ P 6 εἰ γὰρ---ἀληϑὲς (7) om. P post yap add. zat a 8 7] ἐστιν a 

11 λαβόντα Pa 12 ἰδίᾳ ἃ, sed cf. v. 18 24 δὲ om. S 24, 25 περὶ 

τούτων νῦν coll. a 28 χαὶ post δὲ supr. v. S ὅτι χαὶ Arist. 29 post 

αἰνιττόμενος add. οἶμαι a 30 οὐ infra v. P 31 post ἄνθρωπος add. πολλάχις 
yap ἀναγχασϑησόμεϑα λέγειν ταυτὰ a 31. 82 σκεπτέον a 35 μὲν om. Ρ 

36 τοῦ ὁμώνυμον P 
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» 

ἁπλῶς χαὶ χαϑόλου χεῖται 7 διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν. τὸ ὃὲ πότερον 50 i 
καϑάπερ of μαϑηματιχοὶ τὰ περὶ τὴν ἀστρολογίαν δειχνύουσιν, 

oO ~ ‘ ‘ A v nn » ~ > , σ ς { 

οὕτω δεῖ χαὶ τὸν φυσιχὸν ἴσον ἄν εἴη τῷ apa ye ὥσπερ of uabdy- 

ματιχοὶ λαβόντες τὸ πρᾶγμα ὅτι ἐστὶν οὕτω τὰς αἰτίας, διὰ τί οὕτως ἔχει 
~ 3 

ζητοῦσι (λαβόντες γὰρ ἐξ αἰσϑήσεως ὅτι τῶν ἀστέρων of μὲν ἀεὶ δύνουσιν, 
ss. 

σι 

¢ = ms ΄ , ΄ ΄ ’ ΄ alt v4 ~ 

ὡς τὸ λεγόμενον ϑυτήριον, ὡς ὃ στέφανος, of δὲ οὐδέποτε ποιοῦνται δύσιν, 
6." ἸἢὉ wv a) biel ae at ὁ laa SP ΈΞΝ cy ese = 7 37. ἘΝ 

ὡς ἣ ἄρχτος, οὕτω τὴν αἰτίαν διὰ τί οὕτως et ἐζήτησαν) οὕτω Get χαὶ 30 
ἈΝ a ~ Vv 

τὸν φυσιχὸν πρότερον ἰδεῖν, εἰ ἔχει τὰ ζῷα χαρδίαν, πνεύμονα, φλέβας. χαὶ 
, ~ v 4 οὕτω ζητῆσαι, διὰ τί ταῦτα ἔχουσι τὰ μόρ'α, ἢ ἀνάπαλιν: 

Ἃ - , ΄ , 

10 p. 639016 Ἢ τῇ αἰσϑήσει δρισάμενος 

Ἂ 

Ly Lf ne aN x 5) 2 ~ 

Optteta: thy ὑγείαν τῇ αἰσϑήσει 6 ἰατρός, ὅταν λαβὼν ὑγιᾶ χεῖρα 
΄ ς ~ > 

pont ἐπειδὰν ἧ γοσοῦσα χεὶρ ἔνερ ἢ. Ws αὕτη, τῦτε ὑγιανεῖ᾽ . ὁμοίως 

χαὶ ἐπὶ ae ὅταν ἀφορῶν 6 οἰχοδύμος πρὸς THY ἤδη οὖσαν ἑτέραν ὁμοίαν 

15 p. 639092 His ὃ πειρῶνται πάντες σχεδόν. 33 

Ot γὰρ πρε πο τούτου φιλόσοφοι τὸ ὑλιχὸν ἅπαντες ἐζήτουν αἴτιον 

χαὶ περὶ ἐχεῖνο διέτ ΠΣ Ἧττον φροντίσαντες τῶν ἄλλων αἰτίων, χαν ἐπὶ 

μιχρὸν χαὶ ἐχείνων, ὅσον ὀνειρώξασϑαι, ἥψαντ 

) > ~ > ΄ 

p. 639030 ᾿Αλλ ὃ τρόπος τῆς ἀποδείξεως χαὶ τῆς ἀνάγχης ἕτερος. 

“1.5 2 ΄ 5) ‘ ΄ ΄ - > rn \ ~ » ν 
90 ἕτερος, φησίν, ἐστὶν ὁ τρόπος τῆς ἀποδείξεως χαὶ τῆς ἀγα της ἤγουν 

τῆς ὕλης ἐπί τε τῆς φυσιχῆς χαὶ τῶν ϑεωρητιχῶν ἐπιστημῶν χαὶ ἐπὶ τῶν 40 
~ ~ \ a w~ ~ » 

τεχναστῶν᾽ τοῦτο γὰρ δεῖ προσυπαχούειν. τῆς μὲν γὰρ φυσιχῆς ἀρχὴ τὸ 
ὃ Coan AEN: WN Wes ΩΝ BN v 9 x” ΄ Sens 5 eons 

4 > i dV Ay 9 , 9 ἐν SOL, VS fot ὧν: ὡς ἤδη γὰρ ὄντα λαβοῦσα τὸν avdpwrov, χαν μήπω ἔστι, Asyet 
Cy a. 7 > ΄ v a ~ - a σ΄ ? \ v ε 

ἐπειδὴ τοιονδί ἐστιν ὁ ἀνῦρωπος, δεῖ τοιᾶσδε ὕλης, χαὶ οὐ φησιν ὡς 
τ “ a. , rd εἰ Ne: oO a ~ wv ¢ <5 \ ΄ 5 ’ c ΄ 

ΟΣ ETSLOT) τοιαυτὴ ἐστιν fl ὕλη; οξι ανῦρωπον ξειναι. χαὶ Ἢ ιατριχὴ OU.OLWS 

Ay ᾿ς ΄ x Ἃ Ay v \ ΄ 4 x , ΄ Ἃ 

τὴν υγίξιαν WS OLOGY, χαν μη EOTtL, χαὶ Ὁ χξεώωμετρης το τρίγωνον ως ον 

λαβὼ" ἕηπεῖ. εἰ eye) τὰς τηεῖς vayvigc δυσὶ ὁρϑαῖς ἴσας: ἐπὶ B= τῶν 45 αν - pres t cyst TAS τρξις Ἰωνᾶς OUGLY 00 Als ισας. επι OF τῶν 30 

~ > > | πὶ Ἂ ΄ ‘ 

τεχναστῶν οὐχ οὕτως, GAN ὡς μὴ ὃν χαὶ δυνάμενον γενέσϑαι: φαμὲν γὰρ 
Os. ΄ a ~ ~ o ) \ > ae | ~ > Ley ΄ ,ὔ 

εἰ COTAL πρίῶν, GEL τοιᾶσδε ὕλης 9 λαὶ STL τῆς οἰχίᾶας ομόιϊιῶς. 

30 p. 64026 Οὐδ᾽ ἔστιν εἰς ἀίδιον συναρτῆσαι. 

Οὐ δυνατόν ἐστι, φησίν, εἰς ἀΐδιον συναρτῆσαι τῆς τοιαύτης ἀποδεί- 
{ ξεώς ἤγουν τῆς ἀντιστρεφούσης τὴν ἀνάγχην ἐπὶ τῶν τεχναστῶν, ὥστ 

2 ἀστρονομίαν Pa 4 et 5 λαμβάνοντες 5 7 ἡ om. P 11 ὑγιῆ 8 

14 ἐχείνῃ om. Ρ 16 τούτων 5 φιλόσοφοι om. S ἅπαντες om. S 

17 καὶ---διέτριβον om. S 18 μιχρὸν ὅσον zat exetvor ὀνειρώξασϑαι S 19 δείξεως P 

19. 20 ἕτερος semel habet 5 22 det om. a 
1* 



4 MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. A 1 [Arist. p. 64046. 10] 

π᾿ 7 5 ‘ fp) a + ΄, fed ha) \ ΄ -“ 

λέγειν ἐπειδὴ ἢ | οἰκία τοδί ἐστι, δεῖ τοιαύτης ὕλης, χαὶ ἐπεὶ τοιαύτη ὕλη 69 
ὯΝ ~ SUNS ς» 5 ΄ ae} > \ M\ / \ c oo 2 

ἐστιν, EOTHL OLXIMA. ETL COE τῶν ClOLWY δυνατὸν δεγειν ETEL O zines ey 

~ 9 z > ει We 2 > 55 3 χριῷ ἐστιν, ἦν ἐν τοξότῃ, xat ἐπεὶ ἐν τοξότῃ ἐστίν, ἔσται ἐν xpi. ἀλλὰ 
περὶ μὲν τούτων εἴρηχε χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς ᾿Αποδειχτιχῆς χαὶ ἐν τῷ 

2 τέλει τῆς [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς, χαὶ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά. σι 

». 640210 Δεῖ δὲ μὴ λεληϑέναι χαὶ πότερον προσήχει λέγειν. ὅ ] “πη f | 

Καὶ τοῦτό φησι δεῖν γινώσχειν ἡμᾶς, ἀρ’ οὕτω ποιητέον thy παρ- 
οὔσαν pen ὥσπερ of πρὸ ἡμῶν ἐποίουν. ἐχεῖνοι yap ἔλεγον ὅτι τὴν 

τοῦ πράγματος γένεσιν, ὅπως γίνεται, Ἐρούθρῦ, ζητεῖν ἄξιον: ταύτης γὰρ 

10 eee χαὶ γνωρίμου γεγονυίας ἕπεται χαὶ ἢ γνῶσις τῆς τοῦ πρά- 
ματος ὑπάρξεως χαὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ. ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν οὕτως" ὃ δὲ οὐχ 

ἀρέσχεται,. ἀλλά φησιν ἔοιχεν ἐντεῦϑεν ἀρχτέον εἶναι, χαϑάπερ χαὶ 10 

πρότερον εἴπομεν, χαὶ ssiped 0 τὰ Dini gee ἑχάστῳ γένει ὡς ὑπ- 

ἄρχοντα, χαὶ ὃς Ἔσο τίνα τίσιν ὑπάρχει χαὶ ἐστίν, οἷον τοῖς μὲν βουσὶν 
15 ἐχῖνος, σηπία δὲ τὸ σήπιον χαὶ ἄλλοις ἄλλα. χαὶ το τὴν γνῶσιν τῶν 

ὑπαρχόντων Exdotors οὕτω ζητητέον τήν τε γένεσιν αὐτῶν χαὶ τὰς αἰτίας, 
χαϑ᾽ ἃς ταῦτα αὐτοῖς ὑπάρχει: εἰ γὰρ Ur γνῶμεν πρότερον ὅτι εἰσί, πῶς 15 

ἂν ὅπως γέγονεν εὕροιμεν; οὕτω γὰρ χαὶ ἐπὶ οἰχοδομήσεως ποιοῦμεν: ὡς 

οὖσαν γὰρ τὴν οἰχίαν λαβόντες, οὕτω τὴν γένεσιν αὐτῆς ζητοῦμεν, ὅπως 

20 ἐγένετο. εἰ δὲ ἢ yéveots ἕνεχα τῆς οὐσίας ἐστίν, οὐχ ὀρϑῶς ᾿Εμπεδοχλῇς 

εἴρηχεν ὑπάρχειν πολλὰ τοῖς ζῴοις χατὰ συμβεβηχὸς χαὶ ἀπὸ τύχης. ἔλεγε 
γὰρ τὴν ῥάχιν ἀπὸ τύχης χαὶ χατὰ ΠΡ ΡΠ ἔχειν τοὺς σπονδύλους" 

μία γὰρ οὖσα, PI χαὶ συνεχὴς ὥσπερ 7 ῥάβδος ἡ BEER, χαὶ στρα- 20 

φέντος τοῦ ζῴου ἣ χύψαντος χατεάγη: Sia πρῶτον μὲν ὅτι τὸ σπέρμα, 
’ 

25 ἀφ᾽ οὗ τὰ μέρη τοῦ ζῴου συνέστη, δεῖ δυνάμει ταῦτα πάντα εἶναι, ett? 
= = \ e ἊΣ eas 3 >) - rN , , Lees 5 ~ (eo σ = 9 \ δὰ 

τι χαι ὁ πατὴρ, αῷ οὐ TO σπερμα, πρότερος εστι TOV VLOD* WOTE OLA TO ἴω Ὁ 

τὸν πατέρα τοιόνδε εἶναι χαὶ τὸ σπέρμα δυνάμει τὰ μέρη, διὰ τοῦτο γέ- 
Ἂ 53 ἐπ CS. > ΜΗ͂ΒΑ \ ᾿ ‘ [2 "» 4 5. ras 2 Lee “ » 

(OVev Ἢ ρᾶχις τοιαύτη χαὶ τὰ λοιπὰ μόρια, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ἐστράφη 7 Exue 
- Ὑ ΄ ΄ ἊΝ ’> \ ~ τ 

χατεαγεῖσα ἔσχε τοὺς ἁρμούς. ἰστέον δὲ χαὶ τόδε ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀπὸ % 

80 φύσεως χαὶ τέχνης γινομένων προὐπάρχοντος τοῦ ποιητιχοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ (χη ἢ ( | 
ΔΛ ΠΟΤᾺ o ἣν ~ “4 

γίνεται τὰ γινόμενα οἷά ἐστιν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν αὐτομάτως δοχούντων 
γίνεσϑαι ἔνια γίνεται ota ἂν ἐποίησε φύσις ἣ τέχνη. εἰπὼν δὲ ὅτι τῶν 

~ 5. x ~ » ςε τεχναστῶν προ προ τὸ ποιητικὸν ὅμοιον ὃν τῷ γινομένῳ ἐπήγαγεν 7 
γὰρ τέχνη λόγος καὶ εἶδος τοῦ τεχναστοῦ ἐστιν ἄνευ τῆς ὕλης᾽. χαὶ τοῦτο 80 

5 Q 7 Ζ' , a aD! . ~ 

35 πανάληϑες" ἣ γὰρ οἰχοδόμησις οὐδὲν ἄλλο τυγχάνει οὖσα 7 τὸ εἶδος τῆς 

1 τοδί] τοιαδί S ἐπειδὴ S hay P 4 τῷ prius om. a 4.5 ἐν τῷ 

δευτέρῳ τῆς Ἀποδειχτιχῆς--- Μετὰ τὰ φυσιχά] cf. Anal. post. B 11.12 de gener. et corr. B 11 
Metaph. A 5 8 post ἐποίουν add. ἢ τοὔμπαλιν S 11 αὐτῆς P (supr. v.) a 

15 σηπείᾳ a σήπιον scripsi: σηπήιον libri 21 tots om. a 23 ἡ] καὶ ἃ 
25 δεῖ δυνάμει εἶναι ταῦτα τὰ πάντα Pa 29 χατεάγη χαὶ ἔσχε S 90 γενομένων Ρ 

ol γενόμενα Ρ 33 ὑπάρχει Pa 34 εἴδος καὶ λόγος coll. S 
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\ 

οἰχίας χωρὶς ξύλων χαὶ λίϑων. διὸ οὐ τὴν τύχην χαὶ τὸ χατὰ συμβεβηχὸς 
> , b) ‘ ΄ .» \ λα A Ἃ \ ant ΄ 3 > 1 pi eas | 

αἰτιατέον, ἀλλὰ λεχτέον ἐπεὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι, Gia τοῦτο 

᾿ ταῦτα τὰ μόρια ἔχει᾽. οὐ γὰρ ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ τῶν μορίων τούτων ἢ 

σι 

10 

15 

30 

πάντων ἢ τῶν 1ε χυριωτάτων xal ὧν ἄνευ ἀδύνατον εἶναι. τούτου γάρ 

" 

9 

» Ὁ A Ἁ 5 Ni! ΄ +4 ) σ “5 , , = Γ᾿ ~ ᾿Ξ 

ἐστι δηλωτιχὸν τὸ εἰ δὲ μή. ἀλλ ὅτι εγγυτάτω τοῦτοις, Kat Ἢ δῦ 

ὅλ ἐγέ τὸ 5 i, χαὶ 7 ᾽ ? ὑτο ἐγέτ U6 ile χαηδύα ὅλως ἐχέτω τὰ μόρια, ἥτοι χαὶ Ἢ τὰ χυριώτατα ἐχέτω μόρια, χαρόταν, 

ἧπαρ, τὰ ὅμοια, ὅτι χωρὶς τούτων ἀδύνατον εἶναι, 7 χαλῶς γε οὕτως, 
\ Ἕ , ζῚ ΄ ~ ΄ 5 ar ΟΝ , 

τουτέστιν ἣ πάντα ἐχέτω" τὸ γὰρ χάλλιον τοῦτο ἔστι τὸ wyOEY ἐλλείπειν (‘= 

~ 
‘ ~ 5 3 ~ ’ μι. ~ QQ. σ Vv 5 oat = 

τῶν ἐν αὐτῷ μορίων. τὸ δὲ ταῦτα δὲ ἕπεται ἴσον ἐστι τῷ 
» ΄ [2 ~ ~ Ἁ ~ 

ἔχοι ὃ ἄνθρωπος, ἕπεται ταῦτα πάντα μόρια αὐτοῦ" τῷ γὰρ χαλῶς ἔχοντι 

τοῦτ᾽ ἀχολουϑεῖ, τὸ μηδὲν ἐλλείπειν μήτε τῶν χυριωτάτων μήτε τῶν 40 

ἀχύρων. 
>. > , \ 

Εἰπὼν 6& ἀνωτέρω ὅτι αἰνῶ τὰ ὑοῦ τ χαὶ ὄντα ληπτέον περὶ 
σ , *qQ? eal > 

ἔχαστον γένος, εἶθ᾽ οὕτω τὰς αἰτίας τούτων hextéov, ual μεταξὺ πολλὰ 

παρενείρας ἐπάγει ἐπεὶ δὲ ἔστι τοιοῦτον, τὴν γένεσιν ὡδί, δυνάμει 
Cy w \ 5 ἊΝ , 

λέγων “Get δὴ τὸ πρᾶγμα ὡς ὃν ee εἶτα λέγειν, ἐπειδὴ τοιοῦτον 
XN ἐστι χαὶ ee εἴληφε τοιαύτην, δεῖ τὴν γένεσιν 

μὲν χαρδίαν, εἶτα ἄλλο χαὶ οὕτως ἕτερον. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οὕτω δαιμονίως 
Te 4 ἘΞ in a ia _ BE . ‘i Oe δὲ δὶ ne Ἂν. τὼ, ΤΕ a = ΕΝ ὩΣ _ 

ept τούτου διορίζει ὑπεδοχλῆς δὲ τὴν ὕλην αἰτιᾶται τῆς γενέσεως 
€ \ ΄ ἽΝ v \ 

λέγων ᾿ἐπεὶ xual τὸ πῦρ ual 6 ἀὴρ ἄνω πεφύχασι φέρεσϑαι, γῇ Ge χαὶ 

ὕδωρ χάτω, συναγούσης τῆς Φιλίας τὰ στοιχεῖα τὸ ἐν ἐμοὶ ὕδωρ 

Ξ. ov — 

os 

[0] On a ς 

te 
ᾧ τ 

oO 
On al [0] 

it =} 

Φ ~~ a 2] 

4 \ ΄ 2 fe. X ΄ Δ ~ , \- 

χάτω πεφυχὸς φέρεσθαι ἐχοίλανε τὸν τόπον | ὃν χαλοῦμεν xothtav, χαὶ τῦ 

πεποίηχεν αὐτήν (ῥανὶς γὰρ Serer χαὶ πέτραν χοιλαίνει), ὁμοίως χαὶ 
\ » , 

ὃ ἀὴρ ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενος διέρρηξε τὸν τόπον χαϑ'᾿ ὃν οἵ μυχτῆρες, 
~ 

χαὶ γεγόνασι μυχτῆρες. εἰ οὖν ἄτοπον ταῦτα λέγειν, ἔστι δὲ χαὶ 6 ἄνϑρωπος 

ry 

te 5 

χαὶ τὰ ζῷα χαὶ τὰ μόρια αὐτῶν φύσει, λεχτέον ἄν εἴη περὶ σαρχὸς xat 

ὀστοῦ χαὶ τῶν ὁμοίων: οὐ γὰρ 
3 

ἀέρος, ὥσπερ χἂν εἰ περὶ χλίνης ἐποιούμεϑα τὸν λόγον, ἐπειρ ώμεϑα μᾶλλον 

περὶ τοῦ εἴδους λέγειν 7, DA ef δὲ ἀλλ᾽ οὖν περὶ ἀυφοῖν ep ἴδους λέγειν 7 περὶ τῆς ὕλης, εἰ δὲ μή, ἃ περὶ ἄμφο 

ὕλης μόνης. χαὶ πῶς ΨΝ \ ~ o ) ΄ 
χαὶ τῆς ὕλης χαὶ τοῦ εἴδους, ἀλλ᾽ οὐ περί γε τῆς 
Ἃ > ΄ ΄ > 5 id , 

dv περὶ ἀμφοῖν ἐλέγομεν, ἐπήγαγε “xAtvy γάρ ἐστι τόδε ἐν ὑποχειμξνῷ 
- ΄ "Ἂ , \ c ΄ ΄ » ay 

οὖσα τῳδί, 7] TOOE TO ὑποχείμενόν ἔστι τοιονὸι΄. 

ς \ a > , > Awe 
LXAZVOYV τὸ λέγειν OTL EX soa ie εισι χαὶ ὃ 

Ρ. θ400υ 29 Εἰ μὲν οὖν τῷ σχήματι χαὶ τῷ χρώματι ἕκαστον τῶν 10 

ζῴων. 

Δημόχριτος τὴν ἅπασαν ζήτησιν περὶ τῆς ὑλικῆς αἰτίας ποιούμενος 
" , , Co aw~y 7 

ἀπεχρίνατο. τὸ δὲ τίνος ἕνεχα ἤτοι τὴν εἰδιχὴν εἴα λέγων ἅπαντι δῆλόν ’ ] fl f f 

1 χατὰ om. S 2 τὸ] τῷ a 3.4 ἢ πάντων --χυριωτάτων om. P 5 ἐστι 

om. P 6 ta (post ἣ)] καὶ S 10 πάντα om. a 11 ἀχολουϑεῖ τοῦτο S 

19 περὶ τούτων S 20 ἐπειδὴ τὸ 5 23 ῥανὶς---κοιλαίνει] ef. Naeke Choeril. p. 16 

ἐνδελεχίῃ libri 24 ὁ om. S 28 χἂν] yao Pa 36 τὸ δὲ om. S 

τινος Pa ἤτοι om. S 
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ἐστιν ὁποῖόν τι χατὰ τὴν μορφὴν χαὶ τὸ χρῶμα ὑπάρχει ὃ ἄνϑρωπος χαὶ 
5 ως ὑπὸ 7 ~ oa. ‘ > ~ ~ 

ἕχαστον τῶν ζῴων, χατὰ δὲ τὴν ὕλην ἄδηλον" ε τοῦτο, περὶ τοῦ 
ἀδήλου τὴν ζήτησιν ποιητέον, καὶ οὐ περὶ τοῦ φανερωτάτου᾿. πρὸς ταῦτα 
b) 4) ΄ 5 ς > ~ ~ 

ἐνίσταται ὃ ot λέγων “εἰ μὲν οὖν χατὰ τοιονδὶ σχῆμα χαὶ χρῶμα 
\ ~ , \ ~ ΄ - 

6 ἄνθρωπος οὐσίωται χαὶ ἔχαστον τῶν ζῴων χαὶ τῶν μορίων, ὀρϑῶς ἂν 
IN eee NEL nn ee ΟΣ seo oppor NG ὃ Δημόχριτος ΡΟ Ὁ πο Saas λὰ χατὰ τὸν δριστιχὸν λόγον, 

ἣν 
5 3 ~ > ΄ \ > / x \ ἊΝ οὐχ ὀρθῶς. εἰ γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι χατὰ τοιονδὶ 

pen. > μ} ΄ ὩΣ A lA Kh bd \ \ Te A ~ 

σχῆυα, ἣν ἂν xat ὁ τεῦνεὼς ἀνῦρωπος" σώζει γὰρ χαὶ οὗτος τὸ τῶν 
A 

ζώντων σχῆμα: ἀλλ᾿ ἄνϑρωπος οὐχ ἔστιν. λίαν οὖν περὶ τούτων ἁπλῶς 
χαὶ ἀνεπισχέπτως εἴρη (6, χαὶ τὸν αὐτὸν τρύπον ὥσπερ ἂν εἰ τέχτων λέγοι 

περὶ χειρὸς ξυλίνης ὅτι χείρ ἐστι ξύλον οὑτωσὶ λεανϑὲν χοιλανϑέν τε χαὶ 
SS): οὕτω yap xal of φυσιολόγοι τὰς τῶν σχημάτων αἰτίας λέγουσιν" 

ἐπεὶ τὸ ὕδωρ κάτω ῥεῖ, γέγονεν ἢ χοιλία, χαὶ of μυχτῆρες, ὅτι ὁ ἀὴρ ἄνω" 

ano γὰρ τῆς ὕλης χαὶ τῶν δυνάμεων, κουφύτητος βαρύτητος, τὰς αἰτίας 

ΠῚ 5 

20 

τοῦ omy autos ἀποδιδόασι. χαὶ tows ὃ μὲν τέχτων αἴτια τοῦ σχήματος 2 
εἶ 
ειπ τεν ἂν τὰ ὄργανα, τρύπανον χαὶ σχέπαρνον, ὁ ὃὲ Δημόχριτος ἀέρα χαὶ 
we 4 \ Say, 2 ~ f oy γῆν, ἀλλὰ βέλτιον ὃ τέχτων tas αἰτίας ἐρεῖ λέγων ὁ Ὁ χαταλέγει οὖν ad- 

\ > , ~ ΓΘ > ~ ΟΣ τὰς οὗτος λίαν σαφῶς. δῆλον οὖν ὅτ' οὐχ ὀρϑῶς λέγουσιν, ἀλλὰ λεχτέον 
τῷ ,ὔ » vs ΄ ~ 7 ~ 

τὸ εἶδος τοῦ ζῴου, κἂν ἄνϑρωπος xdv ἄλλο ὁτιοῦν ἐστιν, ὅτι τοιοῦτον, χαὶ 

περὶ ἐχείνου τοῦ εἴδους ζητητέον χαὶ τί ἐστι χαὶ ποῖόν τι, χαὶ τῶν μορίων 

ἔχαστον. χαὶ εἰ ἔστ' τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου ἣ πᾶσα ψυχή, ἣ λογική te 80 
\ 

χαὶ ἄλογος, ἢ μέρος ψυχῆς, τουτέστι μόνη ἣ ἄλογος, ἣ ἂν ἀδύνατον Xenpts 

ψυχῆς εἶναι τὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶδος ὉΠ atas yap τῆς Ψυχῆς οὐχέτ 

ζῷόν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὐδὲ τῶν μορίων οὐδὲν πλὴν τῷ σχήματι μόνην, 

χαϑάπερ χαὶ τὴν μυϑευομένην Νιόβην ἀπολιϑωϑεῖσαν ἄνϑρωπον μὲν μηχέτι 
: ΣΝ A an ἜΝ CIN OC τ Fro 5) γος ρος εἶναι, σώζειν 68 τὸ σχῆμα « #) εἰ δὴ εἶδος ἀνθρώπου ψυχὴ Ἢ ὑέρος ψυχῪς: 

~ ~ ᾿ ! ~ ΒΗ Y. ΄ \ ~~) Δ \ ΄ Ἐ ~ ad ane 

τοῦ φυσιχοῦ περὶ ψυχῆς ἂν εἴη λέγειν, χαὶ εἰ μὴ περὶ πάσης, THs TE 9ὅ 
~ \ >) 5" Sa 2 ) an A ~ ~ 

λογιχῆς χαὶ ἀλόγου, ἀλλὰ τέως περὶ τῆς ἀλόγου, za)’ ἣν τὰ ζῷα τὸ ζῷα 

εἶναι ἔσχηχεν. ἄλλως te χαὶ τῆς φύσεως THs μὲν ὡς ὕλης λεγομένης; 
~ . ra ὟΝ a ε ~ ΄ , 

τῆς 6& ὡς εἴδους (καὶ ἐστιν ἢ εἰδιχὴ φύσις χαὶ ὡς χινοῦσα χαὶ ὡς τέλης" 
δ 

αὕτη yap ὡς ἐφετὸν χαὶ χοσμοῦν χινεῖ τὴν ὕλην" ἀλλὰ χαὶ τὸ τέλος αὕτη. 

πάντα Yop τὰ πρὸ τοῦ εἴδους γινόμενα ἕνεχα τούτου γίνεται) διχῶς οὖν 40 
- , ε 5 Μ -“ ν ε΄ 

τῆς φύσεως λεγομένης, ὧν ἢ μέν ἐστιν ὡς οὐσία χαὶ ἐστιν αὕτη ἤτοι ἢ 
- ΄ \ ald " ~ wv Ἁ 

πᾶσα ψυχή, ἢ λογικὴ ual ἄλογος, ἢ μέρος τι αὐτῆς οἷον ἢ ἄλογος, χαὶ 
s ~ ¢ a] >) ~ ~ ~ ~ Mv ayy " 

διὰ τοῦτο ῥητέον ἂν εἴη τῷ φυσιχῷ περὶ ψυχῆς χαὶ τοῦ εἴδους μᾶλλον Ἢ 
Ἁ \ ~ os o ~y ε -“ σ΄ ΄ 5 ΝΟ Ν > Cs ae 

περὶ τῆς ὕλης. ὅσῳ μᾶλλον ἢ ὕλη ὥσπερ φύσις ἐστὶ διὰ τὸ εἰῦῶος Ἢ τοῦτο 
3 Ψ 

Ot ἐχείνην. 
΄ 

Ταῦτα εἰπὼν ζητεῖ. πότερον περὶ πάσης ψυχῆς ἦ L ett GYTEL, TOTED περ τοὶ iS νύχτς 
- 

τὴς φὺ σι “7s εἰπεῖν oy, 2 

4 οὖν supr. v. P 6 λέγει a 9 ζώντων] ζώων Pa 11 λειανϑὲν S 

χοιλανϑέν te om. S 17 lacuna ex Arist. p. 641412 sqq. explenda 18 οὗτος] 

fort. οὕτως 23 τῆς om. a 24 6 om. a 26 addendum λέγομεν 

δὴ scripsi: δὲ libri 30 εἶδος PS τέλεια (Sic) a 38 ἐστὶ ψυχῆς coll. S 

τῆς om. ὃ 

ἢ περί τινος. εἰ γὰρ περὶ πάσης, δῆλον ὅτι χαὶ περὶ τ νοῦ" ὃ ὃξ νοῦς 45 
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~ , ‘ ~ 5 ~ >] Ν᾿ " ΄ὔ , 

τῶν πρός τι (6 γὰρ νοῦς νοητῶν ἐστι νοῦς), ἐν δὲ τοῖς πρός τι ὁ ϑάτερον 
δ ἢ \ , > 5 ’ ΄ , 3 

εἰδὼς. χαὶ Datepov οἶδεν: ὥστε εἰ περὶ τοῦ νοῦ λέγει ὁ φυσιχός, Eps 
- - + ε x 

περὶ τῶν νοητῶν. εἰ οὖν ἢ φυσιχὴ λέγει χαὶ περὶ τῶν αἰσϑητῶν χαὶ περὶ 
, » 

τ 
‘ 

τῶν νοητῶν, οὐδεμία ἔσται: ἄλλη ἐπιστη μη παρὰ τὴν φυσιχήν᾽" οἰχήσεται 

΄ 

v e ‘4 5 ‘ ar σ ~ Ψ , , ‘ 

ἄρα ἣ Yeohoyta. εἰπὼν GE ὅτι τῆς αὐτῆς ἐστιν ἐπιστήμης ΩΝ περὶ 

νοῦ χαὶ τῶν νοητῶν, ἐπήγα 
ν » , Vv “ 

γεν εἴπερ ἄλλα, τουτέστιν εἴπερ ἕτερον ὁ νοῦς 
\ \ ΄ +4 " . ᾽ ΄ v ‘ > ~ , ~ 

χαὶ τὰ νοητά, ἀλλὰ μὴ ταὐτά" εἴρηχε γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ΠΕρ 

ὅτι πᾶς νοῦς νοητὸς χαὶ πᾶν χυρίως νοητὸν νοῦς. ἀπορήσας οὖν λύει 
v ~ 4 5 , ἡ δὲ , , 

λέγων οὐχ ἔστι πᾶσα ψυχὴ χινήσεως ἀρχή, οὐδὲ τὰ μόρια πάντα 
“ ς ee ee ἀλλ > Ad eed = ΓΕ ἊΝ AVTIN \ ἣ - τῇδ ’ At i? Un a 

τῆς ψυχῆς, GAR αὐξήσεως μὲν αἴτιον τὸ ὕρεπτιχὸν μόριον, ἀλλοιώσεως 
S\ δὲ τῆς μετὰ συναισϑήσεως γινομένης χαὶ μὴ ἄνευ αἰσϑήσεως τὸ αἰσϑητι- » 

\ 

χόν, φορᾶς δὲ τὸ ὀρεχτιχὸν xual οὐ τὸ νοητικόν. ἐπεὶ οὖν ἢ φύσις ἀρχὴ 

χινήσεώς ἐστι χαὶ ἠρεμίας, τὸ δὲ νοητιχὸν αἴτιον χινήσεως οὐχ ἔστι, δῆλον 

ὅτι περὶ τῶν ay Pees τῆς Ψυχῆς ὃ φυσιχὸς ἐρεῖ 

νοητιχοῦ. τὸ δὲ Ev ἢ χαὶ πλείω εἶπεν ὡς εἰ ἔλεγε τὰ δὲ χινητιχὰ τῆς 1. 9 x 

~ , yv ΄ (an Ὗς \ ~ , ΄ 

ψυχῆς μόρια εἴτε ἕν ἐστιν εἴτε χαὶ πλείω ἑνός, περὶ τῶν τοιούτων 6 
~ ~ ~ > v4 > ‘ ~ 

φυσιχὸς ἐρεῖ χαὶ οὐ περὶ τοῦ νοητιχοῦ". δείχνυσι ὃὲ ὅτι οὐδὲ περὶ τῶν 
σ΄ > 

υαϑηματιχῶν ὁ φυσιχὸς ἐρεῖ, διότι ἢ φύσις ἕνεχαά τοῦ πάντα ποιεῖ, τὰ δὲ 
. 3 

ἐς ἀφαιρέσεως, ἅπερ ἐστὶ τὰ μαϑηματιχά, οὐχ ἕνεχά του εἰσί. χαὶ ὥσπερ, 

φησίν, ἐν τοῖς τεχναστοῖς ἐστιν ἀρχὴ ἀν ρρως ἢ τέχνη, οὕτως ἐν ἡμῖν 

ἄλλη τις ἀρχὴ χαὶ αἰτία, εἴτ 

γὰρ χαὶ τὴν οὐχ φύσιν ἐνταῦϑα εἴρηχεν, ὥστε χαϑολιχώτερον 7 φῦ σις 

τε ψυχὴν εἴτε φύσιν αὐτὴν χαλεῖν δεῖ, αὐτὸς 

τῆς Ψυχῆς. ταύτην δέ, φησί; τὴν Ey: χαὶ αἰτίαν τὴν ἀνάλογον οὖσαν 
/ Vv 4 \ 

τῇ τέχνῃ, ἔχομεν ἐκ τοῦ σύμπαντος χόσμου ὥσπερ χαὶ τὸ ψυχρὸν χαὶ τὸ 

ϑερμόν: ἐχ τοῦ χόσμου γὰρ χαὶ αὐτὰ σύνεισιν ἡμῖν. σαφῇ δὲ τὰ λοιπά. 
τ ~~ 

τὸ 

Τὸ δὲ ἀλλὰ υὴν τούτου πρότερον τὸ οὗ τὸ σπέρμα εἴρηχεν 

ἀντὶ τοῦ τὸ δὲ σπέρμα ὕστερόν ἐστι τοῦ οὗ ἐστι σπέρμα. τὸ γὰρ ποιῆσαν 

τὸν Σωχράτην σπέρμα εἰ χαὶ πρότερόν ἐστι Σωχράτους τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ 

τῇ φύσει χαὶ τῷ τιμίῳ xal ὅλως τῷ τελείῳ ὕστερόν ἐστι τοῦ Σωχράτους. 

ὶ χατασχευάζων ἐπήγαγε τὸ γένεσις μὲν γὰρ τὲ Ud, οὐσία 

ὃ τέλος, ἴσον λέγων τῷ τὸ μὲν σπέρμα γένεσίς 
ἀτελής, τὸ ὃὲ ἐχ τοῦ σπέρματος γεγονὸς τέλος χαὶ οὐσία" τὸ 

| οὐσία πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς. GAA ὁ μὲν Σωχράτης , 
τὰς ἊΝ 

χρόνῳ καὶ Σωχράτους χαὶ τοῦ ἐς οὗ ὃ Σωχράτης σπέρματος. λέγ 

7 

~ ΄ ἐδ 

τῃ φυσξι Tov €G οὐ γξγονε Br oars: 0 O& Σωφρονίσχος 000 pity τῷ = 

A / . -ι ~ a pp \ ᾿ς 24 > δ δ 4 . , me 

eT I γαρ σπέρμα ἐξ οὗ 6 Σωχράτης λέγεται χαὶ Σωχρά- 
ει 

io 

4 Len “Ἔν by , >>}? > \ SEN , 

τοὺς σπέρμα, λέγεται χαὶ Σωφρονίσχου, ἀλλ᾽ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ 

τὸν εἰρημένον" τοῦ μὲν yap Σωφρονίσχου ὡς ἐξ οὗ ἐξ αὐτοῦ γὰρ ἐξῆλϑε᾽ 

τοῦ ὃὲ 2 ὡς οὗ: αὐτοῦ γὰρ ἕνεχα, ἣ τούτου γάρ ἐστι ποιητιχόν. 

6 ἀλλα] sic libri et rick ESUY: ἅμα Arist. P: πρὸς ἄλληλα Arist. vulg. (évt 

τὶ 

5 

10 

20 

τρίτῳ τῶν Περὶ ψυχῆς] c. 4 9 χινήσεως} κινουμένου ἃ 11. 12 αἰσϑητὸν ἃ 

14 τῶν νοητιχῶν Pa 16. ἢ “χαὶ)" zat om. P: 7 om. S 16 ἐστιν ἢ καὶ Pa 

18 ποιεῖ πάντα coll. S 23 ταύτην] ταῦτα Pa οὗσαν om. Pa 27 ποιοῦσαν a 

39 yap ἐστι] χάριν a 



τὸ οι 

MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. ΑἹ [Arist. p. 64223] 

» ἣΝ » τὶ , 5 , 

p.64223 Ἴσως δ᾽ ay τις ἀπορήσειε ποίαν λέγουσιν avayxny. 

’ σ 5 ΄ > \ > Ζ 5 CES 4 

Εἰπὼν ὅτι πολλὰ yap γίνεται χαὶ διὰ τὴν UES λέγει ᾿ἀπορήσΞειςε 
a? wv 

ὃ dv τις, ἐπ a πολλαχῶς 7 Ὅτ λέγεται. , ὡς ἐν τῷ Δ τῶν Μετὰ τὰ 

φυσιχὰ εἴρηται. ταῦτα γὰρ ἡνίξατο διὰ τοῦ ὡς ἐν τοῖς χατὰ φιλο- 
σοφίαν εἴρηται" εἶπε γὰρ ἐχεῖ ᾿ἀναγχαῖον λέγεται χαὶ τὸ βίᾳ ἀναγχαῖον, 

χαὶ αἱ προτάσεις: εἰ γὰρ ἔσται τοιόνὸς συμπέρασμα, ἀνάγχη τοιάσὸς εἶναι 

προτάσεις. λέγεται ἀναγχαῖον χαὶ οὗ ἄνευ οὐχ ἔστι τόδε εἶναι᾿. λέγει οὖν 

ὅτι ἣ ζητουμένη ἐνταῦϑα ἀνάγχη χατ᾽ οὐδένα λέγεται τῶν πρότερον δύο 

τρόπων, οὔτε ὡς τὸ βία οὔτε ὡς αἱ προτάσεις, ἀλλὰ χατὰ τὸν τρίτον τὸν 

ob ἄνευ οὐχ ἔστι τόδε εἶναι’ ἄνευ γὰρ τροφῆς οὐχ οἷόν τε ζῷον εἶναι. 

τοῦτο, δέ, φησί, τὸ τρίτον ἀναγχαῖον ὥσπερ ἐξ ὑποϑέσεώς ἐστιν, ἤτοι 

τρόπον τινὰ ἐξ ὑποϑέσεώς ἐστι’ χαὶ σαφηνίζει διὰ παοαδείγματος, ὅπως 

ἐστὶν ὥσπερ ἐξ ὑποϑέσεως. ὥσπερ γάρ, φησίν, ἐπειδὴ det σχίζειν τῷ 

πελέχει, ἀνάγχη σχληρὸν εἶναι, εἰ ὃὲ σχληρόν, χαλχοῦν, οὕτω χαὶ ἐπειδὴ 

τὸ σῶμα ὄργανον, ἀνάγχη τάδε εἶναι. χαὶ συμπεραίνεται λέγων ὅτι μὲν 
5 οὖν δύο τρόποι εἰσὶ τῆς αἰτίας, ὕλη χαὶ εἶδος, χαὶ δεῖ λέγοντας 

τ χανε ἀμφοῖν, εἰ δὲ μή, δῆλόν γε πειρᾶσϑαι ποιεῖν" τουτέστιν 

εἰ 68 uy ἐστιν ὕλη, ὥσπερ ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι, δεῖ πειρᾶσϑαι δηλοῦν 

χαὶ ς Gat epoy ποιεῖν ὡς ἐνταῦϑα ὑλιχὸν αἴτιον οὐκ ἔστιν. ὅτι μὲν οὖν Tad) 
οὕτως ἔχει, δῆλον" λείπει γὰρ τὸ το τὸ δὲ ἐνιαχοῦ δέ που αὐτῇ 

χαὶ oe oe ope EEL εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἄχων ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 
ἀληϑείας ἀναγχαζόμενος ἅπτεται τῆς εἰδιχῆς αἰτίας. ἥψατο ie φησί 

τῆς χαὶ Δημόχριτος, οὐχ ὡς ἀναγχαίας ὃὲ οὔσης τῷ περὶ 
εἴρηχε περὶ αὐτῆς, ἀλλὰ χαὶ οὗτος ἄχων ὑπὸ τῆς aes 2 τ 

τούτου yp ἐστι δηλωτιχὸν τὸ GAN ἐχφερόμενος ὑπ 0 

πράγματος. 
Ταῦτα εἰπὼν λέγει χαὶ πῶς δεῖ ποιεῖσϑαι τὰς τοιαύτας ἀποδείξεις τῆς 

ἀνάγκης λέγων “ἔστιν ἢ ἀναπνοὴ χάριν τοῦ περιψύχεσϑαι τὴν aaa 

τοῦτο δὲ γίνεται διὰ τάδε ἐξ ἀνάγκης᾽. ἐπὶ δὲ τῆς ἀνάγχης, φησίν, ὅταν 
λέγῃ τις ὅτι τοῦτο γίνεται διὰ τάδε ἐξ ἀνάγχης, ὁτὲ μὲν τοῦτο λέγει ὡς 

5 ay Ὑ 5 ~ \ r σ ~ ν \ , , 

ει μέλλει ἔσεσϑαι EXELVO TO GU CVEXA, ἀνάγχη ταῦτα cyety TA μορια (et 

{ap ἔσται ἀναπνοή, det πνεύμονος, τραχείας Hues Ἵ πνοῆς ἧς ἕνεχα 5 

ἀναπνοῆς ταῦτα γέγονεν), ὁτὲ δὲ οὐ τοῦτο σημαίνει διὰ τοῦ ἐξ ἀνάγχης; 

GAN ὅτι ἔστι τόδε, ὅτι οὕτω πέφυχεν᾽ ἔστι Ἰὰρ᾽ ἐξ ἀνάγχης τῷ amp. τὸ 

35 ἄνω φέρεσϑαι οὐχ ὅτι Evexa τῆς ἄνω φορᾶς γέγονέ τινα, ἀλλ᾽ ὅτι οὕτω 

πέφυχεν. ὥστε εἴ τις εἴπῃ ᾿ἀνάγχη τὸ πῦρ ἄνω φέρεσϑαι᾽, τοῦτό φησι 

2 ὅτι om. S 3.4 ἐν τῷ A τῶν Meta ta φυσιχά] ο. ὃ 6 εἰ γὰρ τοιόνδε ἐστὶ 

συμπέρασμα S 18 ἐπεὶ S 16 οὖν om. S 17 post τυγχάνειν add. 

μάλιστα μὲν Arist. 20 δὲ post τὸ om. S 24 ὑποσυρεὶς S 27 ἀποδόσεις Pa 

29 διὰ τάδε om. ὃ 30 λέγει τις a 31 τὸ οὗ ἕνεχα post ἀνάγκη ponunt libri 

32 πνοῆς ἧς] sic libri: res tale quid postulat ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἕνεχα κτλ. 34 ἔστι 

(ante γὰρ) seripsi: ἔσται libri 36 ὥστε om. Pa εἴποι Pa 
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MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. A 1. 2 (Arist. p. 64245 b 5] 

~ "»" ~ a ~ μι , ~ . , 

πέφυχε τὸ πῦρ ἄνω φέρεσϑαι᾽. ἀσαφῶς GE τῆς ἀνάγχης τῆς δευτέρας 
΄ @- ‘ \ 

9 

τέϑειχε τὸ παράδειγμα εἰπὼν τὸ θερμὸν γὰρ ἀναγχαῖον ἐξιέναι χαὶ 10 
a 

πάλιν εἰσιέναι ἀντιχροῦον. ῥητέον 6& πρὸς σαφήνειαν αὐτοῦ ταῦτα᾽ 

ὁ [Πλάτων πῶς ποτε τὸ seis γίνεται λέγων, εἴρηχεν ὅτι 6 εἰσερχόμενος 
ἐν τῷ πνεύμονι ἀὴρ διὰ a μυχτήρων ἣ τοῦ στόματος, ϑερμαινόμενος ἐν 

τῷ πνεύμονι χαὶ διὰ τοῦτο λεπτυνόμενος φέρεται ἄνω χαὶ ἐξέρχεται διὰ 
τῶν μυχτήρων, ἐξερχόμενος δὲ χαὶ προσεγγίζων τῷ ἐχτὸς ἢ τῷ εὐϑὺς 

ἁπτομένῳ τῶν μυχτήρων ψυχρῷ ὄντι πυχνοῦται χαὶ συστέλλεται ἐντὸς εἰ 

ἐλάττονα χατὰ πολὺ τόπον τοῦ ὃν χατεῖχε πρὸ τοῦ a aia ἐπεὶ ὃ 
οὐχ ἔστι χενόν, διὰ τὴν τοιαύτην ἀνάγχην συνέπεται τῷ πυχνωϑέντι ἀέρι 
ἐχτὸς ἄλλος ἀὴρ ἀναπληρώσων τὸν τόπον ὃν ἀπέλιπεν ὁ πυχνωϑείς. οὕτως 

οὖν 6 Πλάτων ἐφυσιολόγει τὸ ἀναπνεῖν. λαμβάνει δὲ ταύτην ᾿Αριστοτέλης 

τὴν δόξαν εἰς παράδειγμα οὐχ ὡς ἀρεσχόμενος ταύτῃ, ἀλλὰ σαφηνίσαι ov 

αὐτῆς βουληϑείς, πῶς τὸ ἀναγχαῖόν mote σημαίνει τὸ οὕτω πέφυχε. τὸ 

θερμὸν γάρ, φησίν, ἀναγχαῖον ἐξιέναι, λέγων ϑερμὸν τὸν ἐν τῷ πνεύ- 

povt ἀέρα" ἀναγχαῖον οὖν, τουτέστι πέφυχε τὸ ϑερμὸν ἄνω φέρεσϑαι ἐξ- 

eet as τε ἢ ἂν εὑρήσει δίοδον, χαὶ Ξεερχόμενον ἀντιχροῦσαν τῷ ἐχτὸς 
ἀέρι χαὶ πυχνωϑὲν πέφυχε συστέλλεσϑαι χαὶ εἰσιέναι ἐντὸς ὥσπερ τις χοχλίας 
ἢ χελώνη ἐν τῷ οἰχείῳ ὀστράχῳ, τούτου ὃὲ συστελλομένου εἰσρεῖν τὸν 

» - ΄ ~ ὮΝ > ~ 5, - 

ἐχτὸς Ἢ εἴσω διὰ τῶν μυχτήρων. τοῦτο δὲ ἀναγχαῖον, ἥτοι τοῦτο 2 
-΄ 

Ζι 1 TaN ~ 5 ~ ΄ 

υχε γίνεσϑαι. τ ὃξ χαὶ παράδειγμα τοῦ αὐτοῦ λέγων 
5 

& ϑεριοῦ ἀντιχόπτοντος ἐν τῇ Ψύξει τοῦ ϑύραϑεν 

σοδος. ὑποστιχτέον δὲ εἰς τὸ ἀντιχύπ τς ΕΠ ἐπαχτέον τὸ 
Ὁ 

15 

20 

πίσω παλινοστοῦντος, ἐν τῇ ψύξει ἤτοι διὰ τῆς ψύξεως γίνεται τοῦ ϑύραϑεν 30 
> 

ισ ἀέρος ἢ εἴσοδος: τούτου δὲ εἰσελθόντος χαὶ Depuavdevtos χαὶ φερομένου 
ἄνω, ὡς πέφυχξ φέρεσϑαι, γίνεται ἢ ἔξοδος. 

) 5 , > v 7 > , 

p.64205 Λαμβάνουσι δ᾽ ἔνιοι τὸ xad’ Exactov διαιρούμενοι τὸ 

yévos εἰς δύο διαφορᾶς. 
ma > , Y> , ΄ ΄ ΄ - 

ὰ εἰδιχώτατα εἴδη λαμβάνειν ὁ Πλάτων βουλόμενος (ταῦτα γὰρ ε -- we 

? 

ι 

᾽ ΄ ΄ as , 

xa} ἔχαστον) ἐλάμβανε τὸ γένος χαὶ διήρει εἰς δύο, χαὶ Exsitepov πάλιν 
Cc w ~ 

πολύπουν, to δ᾽ ὀλιγόπουν᾽, ual ἑχάτερον τούτων διύῴρει πάλιν εἰς Gdn, χαὶ 

διὰ τῆς τοιαύτης διαιρέσεως ἐπειρᾶτο λαμβάνειν τὰ εἰδικώτατα εἴδη. δεί- 
χνυσι OF οὗτος διὰ πλειόνων ὡς ἀδύνατόν ἐστ! διὰ τῆς τοιαύτης μεϑόδου hap- 

βάνειν τὰ εἴδη: συμβαίνει γὰρ οὕτω τὸ αὐτὸ καὶ ἕν εἶδος πίπτειν ὑπὸ τὰς 

τῶν τμημάτων εἰς δύο χἀχεῖνο, οὕτω λέγων τῆς ποδότητος τὸ μέν ἐστι 80 

2 τέϑηχε ἃ 4 ὃ Πλάτων] ef. Tim. p. 79 A 566. ὃ ἣ τοῦ οἰ ee (7) 

in marg. add. P 12 ἀναπνεῖ S 12. 13 thy δόξαν ᾿Αριστοτέλης coll. 

18. 

23 

28 

14 Bovdndels δι᾿ αὐτῆς coll. S 14 ποτε om. S 21 δὲ post τίϑησι om. Pa 
ν . Ὗ - 

ἡ εἴσοδος om. P ἐπαχτέον] ἀπαρχτέον Pa 20 παλιννοστοῦντος Ρ 
Ὁ ἄνωϑεν 5 91 ὁ Πλάτων] ef. Bonitz, Ind. Ar. p. 599414 32 éxdtepov scripsi: 

ἕχαστον libri 
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10 
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οὔτε a 25.26 zat δίπουν delevi 30 ἐν τῷ Z τῶν Meta τὰ φυσιχά] ὁ. 12 
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> \ 5 , ¢ Ν ΄ σ >] , ΄ 

ἐναντίας διαφοράς, ὡς δείξει, ὅπερ οὐ χαλύόν: ἢ γὰρ διαίρεσις ἐπὶ pee 

v(verat, ἵνα ἐν ϑατέρῳ τμήματι τὸ ζητούμενον ἐμπεσεῖται. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τοῖς 40 

αἀυφοτέροις" γίνεται δὲ τοῦτο διὰ τὸ τὴν διαίρεσιν εἰς δύο βούλεσϑαι ποιεῖν. 

πῶς δὲ Get τὰς διαιρέσεις ποιεῖσϑαι, αὐτὸς ἐρεῖ μετὰ τὰς πρὸς τὴν ΠΙλάτωνα 

ἀντιλογίας. ἃ O& νῦν λέγει ταῦτα ἂν εἴη" λαμβάνειν, φησί, πειρῶνται τὸ 

xa) ἕχαστον ἤτοι τὸ εἰδιχώτατον εἶδος, διαιροῦντες τὸ γένος εἰς δύο δια- 
a 

οράς" τὸ δὲ οὕτω λαμβάνειν αὐτὸ πειρᾶσϑαι τῇ μέν ἐστιν οὐ βάδι ον, τῇ 6 

O27 - o- 

mo Toy ἐνίων γὰρ ἔσται διαφορὰ μία μόνη, τουτέστιν ἐπί τινων μία 

ιαφορὰ ἢ τελευταία ἐστὶν ἢ τὸ πρᾶγμα εἰδοποιοῦσα: συμβαίνει οὖν ex τῆς 
2 ὦ διχοτομίας πολλάχις λέγειν τὸ αὐτό. ἔστω οὖν λαβεῖν Ex τῆς τοιαύτης 

» ¢ ς - ’ ΄ 5 ΄ 

διαιρέσεως τὸν ἄνϑρωπον χαὶ βητέον “τοῦ ζῴου τὸ μέν ἐστιν ὑπόπουν τὸ 

6 ἄπουν: 6 δὲ ἀνϑρωπος ἄπουν μὲν οὐχ ἔστιν, ὑπόπουν ἄρα. χαὶ τοῦ 
ὑπόποδης τὸ μέν ἐστι δίπουν τὸ δὲ πολύπουν" | ὁ δ᾽ ἀν οτος το πο 7 

as υὲν οὐχ ἔστι, δίπουν 6 dpa. ὁ το χανε ἄρα ἔστι ζῷον ὑπόπουν δίπουν᾽. 
ὥστε δὶς εἴρηται τὸ ὑπόπουν τὸ γὰρ δίπουν ὑπόπουν ἐστίν. οὕτως δὲ 

ἔδει λέγειν, 6 ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον δίπουν, οὐ μὴν ζῷον ὑπόπουν δίπουν. 

πάλιν τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς ὑπόπουν χαὶ ἄπουν, τὸ ὑπόπουν εἰς δίπουν 

χαὶ πολύπουν, τὸ δίπουν εἰς σχισοπουν, χαὶ oe) aes: ὃ ἄνϑρωπος ἄρα ἐστὶ 

ζῷον πεζὸν δίπουν σχιζόπουν. τρὶς ἄρα Sue τὸ ὑπόπουν [χαὶ δὶς τὸ 
δίπουν, χαὶ πολύπουν τὸ δίπουν]: ὅτε γὰρ εἶπε δίπουν, ὑπόπουν εἶπεν, 

ἀλλὰ μὴν εἶπε τὸ ὑπόπουν χαὶ ἐν τῇ ἀπ ταριϑμήσει, ὅτε ἔλεγεν ὁ ἄνϑρωπός 
ἐστι ζῷον ὑπόπουν δίπουν" ὥστε ὅτε εἶπεν ὑπόπουν, εἶπεν ἐξ ἀνάγχης τὸ 

l4 τ \ Q7 ὑπόπουν, ἀλλὰ ual ὅτε εἶπε τὸ δίπουν, ὑπόπουν εἶπε" τὸ yap δίπουν OT0-, 

movv ἐστίν. ἀλλὰ χαὶ ὅ ζό 

δίπουν]. εἰ δὴ ἣ ἐσχάτη διαφορὰ χυρία ἐστὶ τοῦ εἰδοποιεῖσϑαι τὰ πράγματα, 
μάτην ἦσαν εἰλημμέναι αἵ λοιπαί" συνεπιφέρει γὰρ ἢ ἐσχάτη τὰς πρὸ αὐτῆς. 

[ΟἹ 

5 , ~ SX Vv \ 

uanstvas λέγειν, Sy 5 το τὸ αὐτὸ πολλάχις λέγειν. τοῦτο δὲ εἰρηχε χαὶ 

ἐν τῷ Z τῶν Meta τὰ φυσιχά. 
» Ὕ , 7 Ὁ ~ ig, , /, 

Ἔτι, φησί, προσήχει μὴ διασπᾶν ἕχαστον γένος, λέγων γένος 

5 at , ΄ S) Vv Co , 5 Ἁ ‘4 Ὁ γ ‘ ~ 

¢ ὃξ λέγει τις ὡς οὔχ ἔστιν oe χυρία, ἀλλὰ χαὶ at λοιπαί, xat δεῖ 

ἀδύνατον. χαὶ τῆς δυσχολίας χαὶ τοῦ ἀδυνάτου τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν 45 

or 

ὅτε σχιζόπουν εἶπεν, ὑπόπουν εἴρηχεν ὁμοίως [καὶ 10 

\ > , τὸ 5 δου τ > ~ \ Q/ \ io ea NECA > =: 

TO ELOLKXWTATOY ELO0S. οὐ OEL OLY OLGOTAY xal τιϑέναι TO αὐτὸ “AL Ev e10d¢ 16 

~ 5 , a ~ » x ~ ἊΨ ‘ ‘ \ 

ν ταῖς ἐναντίαις διαφοραῖς, οἷον et τις διαιρεῖ τοὺς ὄρνιϑας χαὶ τοὺς μὲν {- 

1¢ 5 ~a κ ‘ > ws a ΄ Qe ἌΡΑ ΄ oe 

τίϑησιν ἐν τῇδε τοὺς be ἐν ἄλλῃ διαιρέσει, χαϑαάπερ ἐχοῦσιν at γε eine 

ugvat τῷ Πλάτωνι διαιρέσεις" ἐν ἐχείναις yap τοὺς μὲν τῶν ste υετὰ 
~ Ia , , ar 5 was 4 

τῶν ἐνύδρων τετάχϑαι λέγει, τοὺς ὃς ἐν ἄλλῳ γένει. 

γίνεται] γέγονεν 5 ἐμπεσῆται Pa tots rurs. del. P 5 post ety add. 

ὃ ἄρα (15) in marg. add. P 15 δίπουν ἄρα S 20 ζῷον om. S 
> 

ΤῈΣ: 5 11 ἔσται οὖν ἃ 13 δ᾽ ἄρα P sed δ᾽ rurs. del. χαὶ τοῦ-- 

21 χαὶ δὶς --- πολύπουν τὸ δίπουν delevi: zal πολύπουν τὸ δίπουν om. S 21 εἶπε 

5 22 ἔλεγεν] λέγει ἃ 23. 24 τὸ ὑπόπουν] τὸ χαὶ δίπουν a 25 ὅτε] 

προσήκειν S 84. 85 γεγραμμέναι -- διαιρέσεις] οἵ, Bonitz Ind. Arist. p. 98} 18, 

10442] b28, 599414 sqq. 36 ἐνύδρων tétaye τοὺς δὲ Pa ἐν om. P 
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" 

ba \ , ‘ - ΄ ΄ - ΄ τ ὦ ὦ 

Καὶ τα I Ee v COW πῇ ὁ κοιοτητι; τῷ πε σχιζοπτέρῳ (καὶ) τῷ ῥυγ- 
/ , 5 / 

= ὁμοιότητι ἰχϑύς, τινὲς ὃὲ ὁμοιότητες ἀνώ- 20 
‘ 

χωτῷ χεῖται ὄνομα Opus, ἄλλῃ 

ἐναίμων οὐ χεῖται ὄνομα ὥσπερ ἐπὶ τῶν σχιζο- 
μ 

νυμοί slow: ἐπὶ γὰρ τῶν ‘ 

΄ ΄ v > ΄ > v ~ v v , 

πτέρων 6 ὄρνις. ἀπορήσεις δ᾽ ἄν τις, πῶς ὥσπερ ὁ ὄρνις ὄνομά ἐστιν, 
μὴ μ᾿ Vv ‘ \ ¥ 4 > ) 5 , Daly pl eth : \ ~ > 

5 οὐχ ἂν εἴη χαὶ th ἔναιμον ὄνομα, GAN ἀνώνυμον. ἢ ἐπὶ μὲν τῶν ὀρνίϑων 
‘ 

i MH ἢ πρὸς ἄλληλα ὁμοιότης: χαὶ γὰρ χατὰ τὸ σχιζόπτερον ὅμοιά πάνυ πολλὴ ἣ πρὸς ἄλληλα ὁμοιότης" χαὶ γὰρ x τὸ σχιζόπτερον ὅμο ΄ 

ΜᾺ ἃ J ΄ ‘ Lan) ἮΝ ‘ 

εἰσι xdpat, χορώνη, τὰ ἄλλα χαὶ χατὰ τὰ ῥύγχη ual χατὰ τοὺς πόδας, ἀλλὰ 

δὴ χαὶ χατὰ τὰ ἐντός, μόνῳ δὲ τῷ μεγάλῳ χαὶ μιχρῷ διαφέρουσι" τῶν 
~ Ὁ) - 

yap ὀρνίϑων τινῶν μέν εἰσι χαὶ of πόδες ual τὰ πτερὰ μείζονα, τινῶν ὃ 5 
‘ 

, x , ΄ Vv ~ ~ ? 

10 ἐλάττονα. διὰ οὖν τὴν τοιαύτην ὁμοιότητα ὄνομα χαλεῖν τὸ χοινῶς χατ 
5 ~ , 2 \ at ae v > Je = A ὯΝ = Pa Ἁ $k al 2 , 5 

αὐτῶν λεγόμενον, φημὶ δὴ τὸν ὄρνιν, οὐχ ἀπηξίωσεν. ἐπὶ ὃξ τῶν ἐναίμων, 

ἐπειδὴ λίαν ἀνόμοια ἣ χαὶ πάντῃ πρὸς ἄλληλα τυγχάνουσιν, οὐχ ἠϑέλησε 

τὸ ἔναιμον ὄνομα εἰπεῖν. τίνα γὰρ ὁμοιότητα ἔχει 6 τοῦ ἀνθρώπου ποὺς 
- “᾿ \ Ἢ " 5 " ‘ , 

πρὸς τὸν τοῦ ἵππου ἣ ἢ χεφαλὴ πρὸς THY χεφαλὴν ἣ τὰ πλείω τούτων, 
σ \ ΄ » 15 ἵνα μὴ λέγω πάντα. 30 

Sy wv , a ~ fe - 

Εἰπὼν οὖν ἔτι προσήχει μὴ διασπᾶν ἕχαστον γένος, χαὶ μεταξὺ 
3 , ΄ ~ ~ > \ 5 ΄ » τ ὌΝ ~ ΄ 

ἀχόλουϑα τινα τοῖς λεχϑεῖσιν εἰπὼν ἐπήγαγεν εἴπερ οὖν μηδὲν τῶν ὁμο- 

Ἱενῶν διασπαστέον, ἢ εἰς δύο διαίρεσις μάταιος ἂν εἴη, τουτέστιν 
2 \ 

εἰ δεῖ μὴ διασπᾶν τὰ Guoyevy μηδὲ τὸ αὐτὸ χαὶ Ev ὑπὸ τὰς ἐναντίας τι- 

ἰς 20 ϑέναι διαιρέσεις, μάταιός ἐστιν ἣ ε 
yy 

δύο διαίρεσις " διασπᾶ yap χαὶ ὑπὸ 

10 
‘ 

ἐναντίας τίϑησι διαιρέσεις τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν. τοῦ γὰ 
es 

ς 
ζω A > ~ 2 ΩΝ 

ἐστιν ἐν τοῖς πεζοῖς, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς ἐνύδροις. 
᾿Ν , 

Ext τοὺς εἰς δύο τὴν διαίρεσιν ποιοῦντας ἀναγχαῖον στερήσει διαιρεῖν, 

χαὶ το pets τοῦτό φαμεν, ἀλλὰ χἀχεῖνοι οὕτω ποιοῦσι. τοῦ γὰρ ζῴου 

25 φασὶ τὸ μέν ἐστιν ὑπόπουν τὸ δ᾽ ἄπουν, χαὶ τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δ᾽ ἄπτερον" 

στέρησις δὲ χαὶ τὸ ἄπτερον χαὶ τὸ ἄπουν, συμβαίνει δ᾽ ἐχ τούτου εἴδη 

εἶναι τῆς στερήσεως. οὐχ ἔστι δὲ διαφορά, τουτέστιν οὐχ ἔστιν εἴδη τῆς 

στερήσεως, χαϑὸ στέρησις" τοῦ yap μὴ ὄντος (μὴ ὃν γὰρ ἢ στέρησις, ὡς 40 

ἐν τῷ Α τῆς ἐν ἢ QSL SEOs εἰρηταιλ τοῦ jap δὴ wh ὄντος ἀδύνατον 

80 εἶναι εἴδη. δεῖ δὲ χαὶ ἔχειν εἴδη, εἴπερ ἐστὶ χαϑόλου διαφορά" εἰ γὰρ μὴ ‘ 

VW. Yr a Av , σ \ x 

ἔχει εἴδη, διὰ τί ἂν εἴη τῶν χαϑόλου χαὶ οὐ τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα; τὰ μὲν 
x , a ~ XY Qi \ » \ ν >. > \ 

οὖν λεγόμενα οἶμαι τοιαῦτα" χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν οὐχ ἔστι GE διαφορὰ 
΄ z 5 \ ~ > 

στερήσεως ἥ στέρησις τὸ διαφορὰ ἀντὶ τοῦ εἶδος εἶπεν" ἔδει γὰρ εἰπεῖν 
c v ΡΥ - > \ ~ οὐχ ἔστι δὲ εἶδος στερήσεως᾽. τοῦτο δὲ εἶπε διὰ τὸ τὰ εἴδη ὑπὸ τῶν δια- 4 

35 φορῶν συνίστασϑαί τε χαὶ οὐσιῶσϑαι. 

at 

1 χαὶ deest Arist. οὖν om. S καὶ addidi ὃ ἀναίμων a 5 ἄναιμον Pa 

6 post πάνυ add. 7 sed rurs. del. P ἡ πολλὴ coll. a 11 ἀναίμων a 

12 ἀνόμοιοι Pa post zai add. od P 13 ἄναιμον Pa 17 ἐπήγαγεν 

ex énmfveyxev corr. P 21 ἕν ras. deletum S 23 τοὺς et ποιοῦντας 

scripsi: οἱ et ποιοῦντες libri avayxaiws S 24 ante οὐχ add. ποιεῖν 

sed rursus del. Ρ 26 antépwtov Pa .29 ἐν τῷ A τῆς Φυσιχῆς axpod- 
sews] AS p. 19101 5366. 30 εἴδη εἶναι coll. S 32 δὲ post οὐχ ἔστι 

om, P 
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p.642630 Χαλεπὸν μὲν οὖν διαλαβεῖν χαὶ εἰς τοιαύτας διαφορᾶς, 
r Vv Σὰ 

ὧν ἐστιν ELOY. 

Εἰπὼν ὅτι τοῖς διαιροῦσιν εἰς δύο τὰ γένη ἀναγχαῖον στερήσει τὴν 

διαίρεσιν ποιεῖν, χαὶ δὴ ποιοῦσι, χαὶ εἰς ἄτοπον συνωϑήσας τὸν λόγον τὸ 
»Ὰ Υ͂Σ -Ὁ ΄ ~ > ~ 

εἴδη εἶναι τῆς στερήσεως χαὶ τοῦ ea ὄντος, Ae ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν δια- 
a vy 

φορῶν τῶν ὡς ἕξεων λεγομένων, by ἃς φανερῶς ἐστιν εἴδη, χαλεπόν ἐστι 

διχοτουοῦντας πος ὅτ χαὶ ὑπὸ μίαν τοῦ ϑεῖναι εἶδός τι, ὡς μὴ 
; 
ἐμπεσεῖν χαὶ εἰς τὴν ἀντιχειμένην. εὐϑὺς γὰρ 6 μύρμηξ χαὶ ὑπὸ τὸ πτερωτόν 
5 ξ΄ v > , 

ott ual ὑπὸ τὸ ἄπτερον: ἀνάγχη οὖν μὴ μόνον ἐπὶ τῆς στερήσεως τοῦτο 

πάσχειν πρὸς τῷ ual εἴδη εἶναι αὐτῆς, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἕξεων. πάντων 
᾿ ‘ ᾿ i Set) 

ai μι 5 ὦ . ν᾿ ~ 

δὲ γαλεπώτατον ἣ ἀδύνατον εἰς τὰ ἄναιμα. τοῦτο οὐ πρὸς τὸ | ϊ 

γαλεπ τὸν μὲν οὖν διαλαβεῖν χαὶ εἰς τοιαύτας διαφοράς, ὧν ἔστιν 
7 ὅν εν - a ~ 5) + 

εἴδη εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὸ δεῖ δὲ τῆς χαϑόλου διαφορᾶς εἴδη εἶναι" 
aati 5) ZEN γ - , BP ke v τω 
εἰ γὰρ μὴ ἔσται, διὰ τί ἂν εἴη τῶν χαϑόλου; ὥστε εσται τῆς 

στερήσεως εἴδη, (οἷον) τῆς ἀποδίας. τοῦτο δὴ χαἀνταῦϑα χατασχευάζει 
΄ , Ὁ δ ΄ 3 v 

λέγων πάντων δὲ χαλεπώτατον ἣ ἀδύνατον εἰς τὰ ἄναιμα, χαὶ 
\ προσυπαχουστέον τὸ μὴ εὑρίσχεσϑαι εἴδη. ἀδύνατον yap, φησί, μὴ εἶναι 

Y> ~ 5 , ᾿ ΄ ~ , εἴδη τῆς ἀναιμίας, χαὶ συντόμως ἐπήγαγε τὴν τοῦ ἀδυνάτου αἰτίαν εἰπὼν 10 
"» ~ ¢ , \ ~ 3. Ὁ 

GVA AGLOV Ξχαστην τῶν διαφ ορῶν ὑπάρχειν τινὶ τῶν χαὺ ἔχαστον. εἰ οὖν 

or 

, , 3, wv 

ἔναιμον ὑπάρχε: τινί, Ἵν ὅτι χαὶ τὸ ἀντιχείμενον τὸ ἄναιμον, εἴπερ 

διαφορά. δείξας οὖν οὕτως ὅτι ὑπάρχει χαὶ τὸ ἀναιμόν τισι τῇ 

Ms @ a 

a A 

--«-- «Ὁ παραϑέσει, χατασχευάζει τὸ προχείμενον, φημ = 2 “e [ἴω ς- 
ut 

χαὶ τοῦ ἀναίμου, Van ef δὲ un ἐνδέχεται tots εἴδει bra 

298 ὡς χαὶ τὰ ἑἕξξῆς. ον τώ js τῷ εἴδει ἄνϑρωπος χαὶ ὄρνις χαὶ τὰ 
Le Sy, ~ , - va c , Me 

οὖν μὴ ἐνδέχεται τοῖς διαφέρουσι τῷ εἴδει ὑπάρχειν εἶδός τι ἄτομον 

τῆς οὐσίας χαὶ ἕν (λέγων εἶδός τι ἄτομον χαὶ ἕν ἐνταῦϑα τὴν διαφοράν, 
οἷον τὴν διποδίαν), εἰ οὖν μὴ ἐνὸ ποῖ τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν τῷ ἀριϑμῷ 

᾿ ν 

αν ὑπάρχειν ἀνθρώπῳ χαὶ ὄρνιϑι (ἄλλη γὰρ 
‘ 

a 5 ~ ἂν ,ὔ 

διπο ἐν τῷ ανϑρώπῳ Shy ¢ <4 

A ΄ [2 5 ~ Vv Υ A A “5 >) , v 

χαὶ ἑτέρα ἢ ἐν τῷ ὄρνιϑι) ὡσαύτως ἄλλο τὸ ἐν ἀνθρώπῳ ἔναιμον o7 τὶ Φ 

M2 O27 ὦ9 

8 

nov χαὶ ἕτερον χαὶ τὸ ἔναιμον χαὶ τὸ aA o 
Oo 
o < 

A Vv \ σ 

τὸ ἐν ὄρνιϑι. χαὶ ὅτι Ete 
" © δίπουν, χατασχευάζει διὰ tod 7 οὐδὲν τῆς οὐσίας τὸ atua ϑετέον. 

ἐλλιπῶς δὲ τοῦτο τεϑὲν ual ἀσαφῶς εἴη dv τὸ πλῆρες τοιοῦτον" πότερον 
Ἁ ἂν, ~ 5 , v ~ +. 1¢ , \ " Μ >) NG 5 

τὸ ἔναιμον τῆς οὐσίας ἔστι τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ὀρνιϑος ἢ οὔ; εἰ μὲν οὐχ 
v wv ΄ v Wate 5" of 5.) Vv ~ 

ἔστιν, ἔσται ἄναιμον ὃ ἄνϑρωπος χαὶ ὁ ὄρνις, ὅπερ ἀδύνατον" εἰ ὃ ἐστι τῆς 
σ ΄ , X 5 5 bl A \ 2 »» 

οὐσίας, πότερον ἕτερον τὸ ἐν ἀνθρώπῳ ἔναιμον χαὶ ἄλλο τὸ ἐν ὀρνιϑι, 

4 δὴ om. S 6 ἕξεις S 7 διαλαβεῖν] διχοτομεῖν P 8 τὸ ἀντιχ 

μενον Pa γὰρ om. Pa 12 οὖν supr. v. P εἰς τὸ τὰς τοιαύτας P 

15 

99 
vv 

, 

20 

, - 
εἰ- 

οἷον addidi 17 τὸ] tod Pa 22 ta προχείμενα Pa 24 xat post 

ὄρνις om. PS 26 λέγει S , 30 χαὶ ἄλλο τὸ ἐν S 82 ᾿Ελλειπῶς ἃ 
post μὲν ras. IL litt. 5 34 6 ante ὄρνις om. a 34. 35 el— οὐσίας] 

εἴπερ δὲ τῆς οὐσίας αὐτοῦ Pa (δὲ supr. v. P) 
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> κῃ 5» ν᾿ {- , \ ¢ 

ταὐτόν: εἰ μὲν οὖν ταὐτόν, ἢ μία χαὶ ἢ αὐτὴ διαφορὰ ὑπάρξει δυσί, xat 

ἔσται 6 ἄνθρωπος καὶ 6 ὄρνις τὸ αὐτό" λείπεται ἄρα ἕτερον εἶναι χαὶ 2 
v ΜᾺ - Ἂν - ” Ν 

ἕτερον. εἰσὶν ἄρα εἴδη τοῦ ἐναίμου" εἰ ὃὲ τοῦτο, 7 ἀδύνατον τὸ ἄναιμον 

χαὶ τὴν στερησῖν διαφορὰν εἶναι, ἣ εἴπερ ἔστιν, ἔσονται τῆς στερήσεως 
” 

εἴδη" διὰ τί γὰρ τοῦ ἐναίμου διαφορᾶς ὄντος ἔσονται εἴδη, τοῦ δὲ ἀναίμου 

διαφορᾶς χαὶ αὐτοῦ ὄντος οὐχ ἔσται; ἔστιν οὖν ἢ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοι- 
(ane) ἰ , i \ 5. ἃ» ᾿ φι \ , . ‘ ΄ ae ma we 

αὐτη ει οὺὐν μὴ EVOEY ETAL τὴν αὐτὴν χαὶ μιὰν οιἰαφήραν ὑπάργξιν τοις 

> , ~ Ys v ~ 3 ΄ 2 5 \ ‘ ς Sj ieak 

διαφέρουσι τῷ εἴδει, ἔσονται τοῦ ἐναίμου εἴδη. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐνοέχεται, 
, » | wv ~ δι ΤΣ x. ~ ~ 5 

ὡς δέδειχται" εἰσὶν ἄρα τοῦ ἐναίμου εἴδη. εἰ G2 τοῦτο, καὶ τοῦ ἀναίμου, 
σ Yd a ~-F 

περ ξόξι οξιζᾶι. 

p.643a7 "ἔσονται δὲ διαφοραὶ ἴσαι τοῖς ἀτόμοις ζῳοις 

Καὶ τοῦτο ax τῆς εἰς δύο διαιρέσεως τῶν Ἰενῶν συνάγεται, τὸ εἶναι 

οσαύτας τὰς eae ὅσα τὰ εἴδη. ἐπειδὴ yap τὴν διαίρεσιν ποιοῦνται, 

ς δι baipapay χαταντήσωσι μὴ ἐπιδεχομένην διαίρεσιν, αὕτη δὲ μετὰ 

οἰχείου γένους εὐθὺς εἰδός ἐστι. φανερὸν σα ἄτομα ζῷα, ἴγουν 
᾿) Ἷ ‘ 3 ii 

εἰδιχώτατα εἴδη, τοσαῦται χαὶ ai διαφοραί, εἴπερ ἄτομοι χαὶ αὗται χαὶ 

υηδεμία nowy: εἰ γάρ ἐστι χοινή τις διαφορά, ἔσται τὸ αὐτὸ 

ἀντιχειμένας διαφοράς, ὅπερ ἤδη λέγειν τ ἘΠῚ τὸ δὲ εἰ ἐν 

μὴ ὑπάρχέιν καὶ χοινήν, ἄτομον δέ, δῆλον ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ 
ς ΄ 

δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν ‘et δὲ λέγουσιν of τὰς τοιαύτας διαιρέσεις ποιούμενοι 

ὲ 

ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ἐν τῇ τοῦ εἴδους συστάσει χοινὴν χαὶ κατ ἄλλων εἰδῶν 

λεγομένην λαμβάνειν διαφοράν, GAR ἄτομον, εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἔσονται τῆς 

στερήσεως εἴδη (εἰς τοῦτο γὰρ πάλιν ὃ λόγος τείνει), εἰ οὖν τοῦτο, φησί, 

λέγουσι, δῆλον ὡς εἰ μὴ κατὰ τὰς ἀτόμους τοῦτο συμβαίνει διαφοράς, 

ἀλλὰ χατὰ τὴν κοινὴν συμβήσεται, καὶ ἔσται τὰ ἕτερα τῷ εἴδει ζῷα ἐν 

τῇ αὐτῇ διαφορᾷ" τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ εἶναι εἴδη τῶν διαφορῶν, ὥστε 

χαὶ τῶν στερήσεων, εἴπερ χαὶ αὗται διαφοραί. εἰ οὖν ἴδιοι χαὶ ἄτομοί 

εἰσιν ai διαφοραί, οὐχ ἔσται οὐδεμία χοινή, 7 εἰ ἔσονται χοιναί, τὰ ἕτερα 

ws. ὡς πολλάχις SEW 
“ῷ 

QA 4 
0 Ξ Φ 

τῷ εἴδει εἰς oy αὐτὴν λεῖα χαὶ ἔσται χαὶ τῆς στερή 

εἴπομεν, εἴδη. ταῦτα εἰπὼν mpogdtaptlerat λέγων δεῖ ὸ 

χαὶ ἄτομον εἰς ἑτέραν χαὶ ἑτέραν ἰέναι = οράν, ὥσπερ ὃ μύρμης 

εἰς τὸ πτερωτὸν ual ἄπτερον, οὔτε εἰς τὴν αὐτὴν τὰ ἕτερα, ὥσπερ ὃ 

ἄνθρωπος χαὶ ὃ ὄρνις εἰς τὸ ὑπόπουν " οὕτω γὰρ ἔσται χαὶ τῶν στερήσεων 

εἴδη. | χαὶ πάντα εἰς ταύτας, τουτέστι χαὶ δεῖ τὴν τοῦ ζῴου διαίρεσιν 

οὕτω ποιήσασϑαι, ἵνα πάντα τὰ ζῷα εἰς τὰς τοῦ ζῴου 

χαὶ λοιπὸν συμπεραίνεται λέγων ἱ φανερὸν τοίνυν ὅτι οὐ» 

τομίας λαβεῖν τὰ ἄτομα εἴδη. ἀναγχαῖον yap ar ἐχείνους ἴσας ε 

90 

ὑπάρχει Ρ 3 τοῦ ἐναίμου εἴδη coll. S 5 εἴδη ἔσονται coll. 5 15 ἤγουν] 

28 ante οὐχ add. zat S 32 τὸ πτερὸν xal P εἰς αὐτὰ ρ a 
ἕτερα S 36 τῆς om. S 

ast 

τα 
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5a7 διαφορὰς τοῖς εἴδεσιν, ὅπερ ἀδύνατον" δεῖ (ap τὰ εἴδη πλείονα εἶναι τῶν 5 

διαφορῶν. εἶτα χαὶ Or ὑποδείγματος σαφηνίζει, πῶς συμβαίνει ἴσας εἶναι 
ὩΦῚ 

~ > σ S 

τὰς διαφορὰς τοῖς εἴδεσιν. ἔστω γάρ, φησίν, ΧΟ είας ἕνεχα τόδε τι γένος 
Ἂ 

χαὶ ele πρῶτον εἰς δύο φέρε εἰπεῖν Ἔσο χαὶ μέ μέλαν, = EXATEPOV 
Kal 

σα 
> 2 ats a ie 

uae (Evous OTE: τέσσαρες οὖν, δύο μὲν at τοῦ λευχοῦ, δύο τῇ 
ἊΝ ¢ ~ / ἊΝ Ψ' \ ~ > ΄ ΄ (25 >) 

Bs ai τοῦ μέλανος, Exdoty O& τούτων μετὰ TOD οἰχείου yEvous, ὡς χᾶν 10 
Pp) ~ > , 3 7 v 

αὐτοὶ φαῖεν, εἴδους ἐστι γεννητιχή" τέσσαρα οὖν χαὶ τὰ εἴδη. ὅσαι ἄρα 

αἱ διαφοραὶ τοῦ προχειμένου γένους, τοσαῦτα χαὶ τὰ Ely. τοῦτο xa ἐπὶ 
ἊΝ 10 τῶν ἄλλων ἁπάντων. τὸ δὲ ἡ ἄλλο τι πλῆϑος τῶν ae ἑνὸς διπλα 

σιαζομένων ἴσον ἐστὶ τῴ “OY py he DEL “at uchava ty τὰ διαιρού ἡμενα 

χαὶ διπλασιαζόμενα. εἰς δύο γὰρ τὸ λευχὸν διήρηται Ev ὄν: τὰ ὃὲ δύο 15 
ny“ ΄ ς τὴ > ~ , \ \ v Noy Ake ΄ 

διπλάσια τοῦ ἑνός. xdv οὖν μὴ λευχὸν εἴη ἀλλ᾽ ἄλλο τι, τὸ αὐτὸ ποιήσξι. hell | ; i 
3 \ te ig Ὁ ay ~ 72 ΄ 7: 5 Oo >) i σ ” 

ἐπεὶ οὖν ἢ διαφορὰ ἐν τῷ olxstw γένει ὡς εἶδος ἐν ἴῃ ἐστίν, ὅσαι ἂν 
> ~ Vv . τ 

15 εἶεν at διαφοραί, τοσαῦτα ἔσται χαὶ τὰ εἴδη. οὔτε 14p τὰ εἴδη, τουτέστιν 

αἱ εἰδοποιοὶ διαφοραί, χωρὶς ὕλης ὕτοι χωρὶς τοῦ γένους ζῷον ποιοῦσιν 

οὔτε ἢ ὕλη χαὶ τὸ γένος γωρὶς τῶν εἰδῶν. 
1." δΌυ ᾿ ΄ - ~ 5 ~ 5» , , a A ~ 

Ett det tas δαιρέσεις ποιεῖσϑαι tots ἐν τῇ οὐσίᾳ, τουτέστι διὰ τῶν 
΄ b) ~ , 5 5 ~ >) CEN ΄ ¢ ᾿ οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς xad αὑτὸ συμβεβηχόσιν, ὡς οὗτοι ποι- 

ὃ 

© 20 

Θ᾿ τ > ~ > Ὡς ΄ ΄ \ \ \ (2 \ ‘ 3 ΄ 

20 οὐσιν, ες οὐ υάλιστα σ συμβαίνει TO “AL τὸ AVTO εἰὸος ὑπὸ TAC εναντιᾶας 
» 

ξ 

( διαφορὰς χαὶ εἶναι τῶν στερήσεων εἴδη. τὸ γὰρ πτερωτὸν χαὶ 

ἄπτερον, χαὶ ἄπουν χαὶ ὑπόπουν τῶν χαϑ' αὑτὸ ΠΣ βηχότων εἰσὶ τῷ 
/ 

ζῴῳ, ὥσπερ χαὶ τῷ τριγώνῳ τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς Ἰωνίας δυσὶν ΣΕ Ὶ (Gas: 
Vv ~ 5 

ἔτι, φησί, τοῖς ἀντιχειμένοις διαιροῦσιν, οἷον εἰς λευκότητα χαὶ μελανίαν, 
ἘΣ δι > > , \ , 2¢ > ΄ > > ~ 7 25 χαὶ οὐχ εἰς λευχότητα xat λειότητα" ἐξ οὗ συμβαίνει εἶναι εἴδη τῶν % 

στερήσεων. 
Ἁ aX , 5 Ν 

Πρὸς 6& τούτοις, ἐπεὶ τὰ ἢ 
τοῖς ζῴοις τὰ μὲν τῆς Ψυχῆς ἐστι, τὰ ὃὲ τοῦ σώματος, τὰ OF TOD συν- 

΄ ~ ~ v a ~ if 

αμφοτέρου, ὡς ἐν τοῖς [Περὶ ψυχῆς εἴρηται, τὴν διαίρεσιν, φησί, τῶν ζῴων 

80 χατὰ τὰ χοινὰ πάϑη τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος ποιοῦνται" τὸ γὰρ πτηνὸν 

χαὶ τὸ πορευτιχὺν χαὶ τὰ ὅμοια τοῦ συναμφοτέρου tod ἐχ ψυχῆς καὶ 30 
7) 5» - ~ , 

σώματος. συμβαίνει δ᾽ ἐχ τούτου τὰ ἀντιχείμενα τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ¥ x 
» fed ~ 3 ς , > ᾿ ε , 1, » ΄ 
ὧν ἕχαστον τῶν ἀπηριϑμημένων, εἰ μὲν δμιώνυμον τὸ ἄγριον πρόβατον 

5 , ~ , “ ~ 

χαὶ τὸ ἥμερον. οὐ διήρηται χωρὶς ἢ τοῦ προβάτου φύσις εἰς ἕτερα τῷ 
ἘΞ ἊΝ σ " \ > , ~_¢ 5 \ la \ » > SN 

35 εἰῦει, ὥσπερ χρὴ τὰς διαιρέσεις ποιεῖσθαι, ἀλλὰ μόνον τὸ ὄνομα" εἰ δὲ 
σ Φ, ~ Yd \ lod \ \ » 4 3 > \ ‘ isa 

εν εἰσι TW ELOst τὰ ἡρερα χαι τὰ αγρια πρύβατα, [419] οιαφοραι το Ὡμξρὴν 

0)“ 

‘ \ Vv > ‘ la ~ δι 5 > ΄ SEN , - 

χαὶ τὸ ἄγριον, ἀλλὰ συμβεβηχόύότα" τοῦτο δὲ οὐ διαίρεσις. εἰ OF διαφοραί, 3d 
Vv = 3 \ x a +: ~ 5 4 

εσται TO αὑτὸ XAL EV EV τοις AVTLXELWEVOLS. 

6.7 δύο δὲ] χαὶ δύο Pa 10 πάντων 5 14 ἐν ante τῷ om. S 

18 τοῖς ἐν] ἐν τοῖς coll. S: ἐν τοῖς ἐν Ρ 19 et 22 χαϑ᾽ αὑτὰ Pa 19 οὗτοι] 

αὐτοὶ S 20 ἐξ ὧν 5 22 ὑπόπουν zal ἄπουν coll. S 25 εἴδη εἶναι coll. S 

28 εἰσὶ Pa 29 ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς) A 1 30 ποιοῦσι S 32 lacunanf 
indicavi: explenda est ex Arist. p. 6433 sqq. 84 τὸ om. a 
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p. 64309 “Ὅλως δὲ ὁποιανοῦν διαφορὰν μιᾷ διαιροῦντι τοῦτο 

συμβαίνειν ἀναγχαῖον. 

- ~ ~ ἷ, Ν, Ν 

Πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀτόποις τοῖς τῇ ἐχ διαιρέσεως μεϑόδῳ παραχολου- 
~ ~ , 5 \ ‘ a“ ™!m ΄ 4 

ϑοῦσι xat ἐχεῖνο ἔπεσϑαι δείξας, τὸ συμβαίνειν τὸ αὐτὸ χαὶ Ev εἰόης ὑπὸ 

τὰ ἐναντία εὑρίσχεσϑαι 7 τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ (6 Ἰὰρ υύρυηξ χα τῇ el [0] Ὁ ' 

τόν ἐστι καὶ ἄπτερον, χαὶ TO πτερωτὸν χαὶ Taney ἐν τῷ μύρμηχιλ, λέγει 
σ . ~ ~ 

ὅλως GE τοῖς διαιροῦσιν ἘΣ ΣΝ διαφορὰν μιὰ διαιρέσει, ἥτοι δί 
Ps ~ > > 5» - 5 - Coat 
ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν, ἤγουν τὸ τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ εὑρίσχε- 

{ Ν ας 5 Ἁ ae A >) , \ = ee C ΜῊ 5 a A [ΑἹ Pt Zz 

σϑαι χαὶ τὸ αὐτὸ εἰς τὰ ἐναντία. χαὶ τοῦτο ϑεὶς πάνυ διὰ ὥραχεων 
- ζ 55 \ ν᾽ 

ἡνίξατο, ὅπως δεῖ τὰς διαιρέσεις ποιεῖσϑαι, χαὶ φησὶν ᾿ ἀλλὰ πειρατέον χατὰ 
~ ᾿] 

γένος λαμβάνειν τὰ ζῷα, ὥσπερ καὶ of πολλοὶ ποιοῦσιν. παράγει ὃὲ τοὺς 

χα. 40 

πολλοὺς συνήϑως" σύνηϑες γὰρ αὐτῷ μαρτύρασϑαι χαὶ τὴν τῶν πολλῶν ὑπό- 45 
- 

ληψιν, ὅταν συμφωνῇ τῇ ἀληϑεία. δεῖ οὖν χατὰ γένος πειρᾶσϑαι λαμβάνειν 
~ 

τὰ ζῷα" πῶ: δέ, ῥητέον οὕτω. To! wy ~ -G. 

\ le 2 Ξ mie ΝΠ Qn el 

OD TO μὲν εστι TTENWTOYV, TO O& πετοῦν, 

X > , aX as τ 

εστι πολύπουν, TO OF Οἰποῦν" ειτα < 
4 oh Vv . ic of ~ la , ‘ 

TO OF EVVOPOV’ ELTA TOV (ᾧοῦὺ TO ΓΕ 

on Os (η΄ 
- , a . ΄ , ~ , ΄ 

τοῦ ζῳου τὸ μέν ἐστι λεπιδωτὸν τὸ φολιδωτόν: πάλιν τοῦ ζῴου τὸ μέν 
> a ΄ \ yl~ 5 σ vn a 

διαιρετέον τὸ ζῷον εἰς ὅσα ἂν διαιρε- 

ϑηναι OE eee εἶτα βλεπτέον εἰς ποῖα τῶν τῆς διαιρέσεως ὁ ὄρνις ἐμπε- 
» » Ἃ Vv 

σεῖν δύναται, xdv μὲν ἐμπίπτῃ φέρε εἰπεῖν εἰς τὸ πτερωτόν, εἰς τὸ ἔναιμον, 
4 εἰς τὸ δίπουν, εἰς τὸ Su Eee ῥητέον ᾿ ὄρνις ἐστὶ ζῷον rere aa ἔναιμον 

δίπουν ῥυγχωτόν" χαὶ ἐπὶ τοῦ ἰχϑύος ὁμοίως, χαὶ ἐπὶ χ 
οὕτως οὖν τὰ τοῦ ζῴου γένη πειρατέον λαμβάνειν onan ποιουμένους 

τοῦ ζῴου, GAN οὐχὶ ἐχάστης τῶν διαι ἔσεων ὑποδιαιρέσεις" χἂν οὕτω 

ποιῶμεν, τά τε Ἰένη χαὶ τὰ εἴδη ληψόμεϑα καὶ τὰ ἑπόμενα ἄτοπα τοῖς 

τὰς ὑποδιαιρέσεις ποιουμένοις φευξούμεϑα: εἵπετο γὰρ αὐτοῖς πρὸς ἄλλοις 

πολλοῖς χαὶ τὸ εἶναι εἴδη τῆς ἐπι ORD 7, μὴ εἶναι Ἐν στέρησιν διαφοράν. 
zy 

- 

ἢν ὃὲ ὥσπερ Δ ἼΡΠΕν TOLOUU. USVOLC οὐχ ἕψεται τοῦτο" ἐχε ἴνοι γὰρ λέγοντες 10 

ὅτι τοῦ ζῴου τὸ Bel ἐστι πτερωτὸν TO δὲ CEI χαὶ ἑχάτερον τούτων 

ὑποδιαιροῦντες χαὶ λέγοντες “τοῦ δὲ πτερωτοῦ τὸ μέν ἐστι σχιζόπτερον τὸ 
5 ’ Ν 5 lg X ᾿ς δι ͵ Ἁ ~ 3 ΄ ? 

ὃὲ ἀσχιδές, xat τοῦ ἀπτέρου τὸ μέν ἐστι πολύπουν τὸ ὃ οὐ TOhUTODY, 

πὶ τοῦ ἀναίμου χαὶ τῆς ἀναιμίας χαὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ποιοῦντες, 

οὕτως οὖν ἐχεῖνοι ποιοῦντες ἀναγχαίως αὐτοῖς εἵπετο τὸ εἶναι εἴδη τῆς 

στερήσεως, ἤγουν τοῦ ἀπτέρου τὸ πολύπουν καὶ τὸ μὴ πολύπουν, ἢ μὴ 1ῦ 

εἶναι τὸ ἄπτερον διαφοράν. ἡμεῖς ὃὲ τὰς διαιρέσεις ποιοῦντές φαμεν ὑ τοῦ 
’ wv ‘ ~ 

ζῴου τὸ μέν ἐστιν ἔναιμον τὸ δ᾽ ἄναιμον᾽, χαὶ τοῦτο εἰπόντες οὐχ ὕπο- 

διαιροῦμεν τούτων ἑχάτερον, ὥστε ἐχ τούτου συμβαίνειν χαὶ ἡμῖν εἴδη 

1 ὁποιαοῦν διαφορᾷ libri, sed ef. v. 7 et Arist. vulg. 3 τῇ scripsi: τῆς P: om. Sa 

4 ἕπεται Pa 6 τὸ πτερὸν S 8 ἤγουν] ἢ ὡς a 10. 11 λαμβάνειν κατὰ 
a 

το γένος 5 12 μαρτύρεσϑαι S 18 post ποῖα add. ἂν Pa 20 els 

ῥυγχωτὸν post εἰπεῖν (19) ponit S ὃ ὄρνις 5 22 γένη post λαμβάνειν ponit 5 

ποιούμενοι S 23 post ζῴου add. ἤτοι τοῦ ζώου 5 29 ὑποδιαιροῦντα a 

33 ἤγουν] ἣ ὡς a 

x 
το 
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ποιεῖν τῆς ἀναιμίας, ἀλλὰ πάλιν ἐπιδιαίρε σιν τοῦ Cwov ποιούμεϑα λέγοντες 
od ζῴου τὸ μέν ἐστι πτερωτὸν τὸ δ᾽ ἅπτερον, χαὶ πάλιν τοῦ ζῴου τὸ μέν 
στιν ὑπόπουν τὸ ὃ ἄπουν, χαὶ πάλιν τοῦ ζῴου τὸ μέν ἐστιν ἀμφίβιον τὸ 20 

>. ~ X a. ~ , \ {2 > ΄ \ Ὧι 

Oc χερσαιὸν TO OF ἔνυδρον, EtTa τοῦ ζῴου τὸ μὲν ἔστι πελάγιον TO OF 

5 πετραῖον, χαὶ TO μὲν Gi τὸ GE μοναδιχόν. χαὶ οὕτω διαιρήσαντες 

τὸ ζῷον εἰς ἅπαντα ὅσα ἂν διαιρεϑῆναι coe apne) εἰς τίνας τούτων 

ἐμπίπτειν ὃ το Ὁ τος ἢ 6 χόραξ 7% ἄλλο ὁποιονοῦν δύναται, xat συντιϑέντες 

ἀποτελοῦμεν τὸ ζητούμενον εἶδος. ὥστε χαὶ τὸ ἔναιμον μετὰ χαὶ ἄλλων 
τ Α' Η x > x = 

τινῶν οἷον 9 έρε εἰπεὶν τοῦ ὑπόποδος, σὺντ εϑὲν εἶδος μεν 25 a Φ a 

Yad 

[0] 

ea 

ad Φ 

> ὟΝ > 

10 ποιήσει, gies χαὶ αἱ ἄλλαι, εἴδη δὲ αὐτοῦ οὐχ ἔσται" οὐ γὰρ ὑποδιαίρεσιν 

αὐτοῦ πεποιήχαμεν, ὥσπερ οἱ τὰς διαιρέσεις οὕτω ποιοῦντες. 
~ Vv , , ~ 5 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν εἴρηταί μοι πρὸς σαφήνειαν τῶν λεχϑησομένων, χαὶ 
ε ΄ >? 

ὅπως τὰς διαιρέσεις γίνεσϑαι ὃ δαιμόνιος οὗτος βούλεται" λοιπὸν O ἐπὶ 
, 

τὰ ἑξῆς ἰέναι. Set, φησί, πειρᾶσθαι Δα νεῖν χατὰ γένος τὰ τς 

ἔχοντες γὰρ poe τὰς τοῦ ζῳου διαιρέσεις οὕτως ληψόμεϑα τὸν ὄρνιν, 80 
\ > ΄ ἢ 5 ey Ὁ) " © > ΄ 

τὸν ἰχϑύν, τὰ ἄλλα" χαὶ ἐπεὶ πάλιν τούτων ἕχαστον. τοῦ τε ὄρνιϑος, ἰχϑύος 

χαὶ τῶν ἄλλων, εἰς πολλὰ διαιρεῖται (τούτου 7άρ ἐστ' δηλωτιχὸν τὸ 
9 5 ~ ~ y 

τούτων δ᾽ ἕχαστον πολλαῖς ὥρισται διαφοραῖς) εἴς te μαχρόπτερα 
>) \ , \ ld ~ v 3. \ ΄ \ 

χαὶ βραχύπτερα χαὶ εἰς ἄλλα πλεῖστα, ἔχοντες οὖν χαὶ τούτων τὰς τοι- 

20 abtas διαφορὰς ἐν τῇ τοῦ ζῴου διαιρέσει (εἰς ἅπαντα yap ὅσα δυνατὸν 
“3: > Qa Ne ae \ ὯΝ ΕΠ ΚΈΡΩΣ ἀκτὰς ἐὦ ten YD. δ a 
ἦν διαιρεϑῆναι διῃρηται τὸ ζῷον) Aybopsta χαὶ ta τούτων εἰδη, τὸν Ὁ 

χόραχα, τὴν χορώνην, τὸν δελφῖνα, τὸν λάβραχα, τὰ ὅμοια. εἰπὼν δὲ ὅτι 

τούτων ἕχαστον πολλαῖς ὥρισται διαφοραῖς ἐπήγαγεν οὕτω μὲν γὰρ ἥτοι 

οὐχ ἔστι τὸ παράπαν λαβεῖν, τουτέστιν οὕτω μὲν ἐχ τῆς διχοτομίας 

τῷ 
χε τῆς χατὰ [Πλάτωνα ἣ οὐχ ἔστι τὰ εἴδη λαβεῖν (εἰς πλείγυς γὰρ ἐμπε- 

΄ ΄ od 

σεῖται διαφοράς, ὥσπερ ὃ μύρμηξ els πτερωτὸν χαὶ ἄπτερον) ἣ μία μόνον 

o? ιαφορὰ ἔσται, Hrs ἣ ex συμπλοχῆς ἣ ἁπλῶς ποιήσε! τὸ τελευταῖον εἶδος. 40 

Πα λόγου ἕνεχα τὸν ἄνϑρῶπον τὸ posed - ef οὖν ὙΠ τι 
© avd rae fae — <r 2 Os ΔΑ ει 5 Aa AvUOWTOS ἐστι Cwov δίπουν᾽, ἁπλῇ αὕτη ΕἸ δε Λεῆ ἄνϑρω ος ἐστι ςῷον 
΄ , ar? > . 

30 UTOTODY δίπουν᾽, ἐχ συμπλοχῆς. συνέπλε 

φορᾷ" τὸ γὰρ δίπουν διαφορὰ ὑπόποδό 
. ~ Vv , ) “νι Ἁ Φς 

πλεγμένως τοῦτο ποιεῖ, συυβήσεται τὸ ἔναγχος λεχϑέν, λέγω δὴ τὸ δὶς 
, ΄ > Nin 7 v 5 Cyd! = λαμβάνειν τὸ ὑπόπουν. ἐπεὶ δέ τις ἔμελλε προχείρως ἐνίστασϑαι χαὶ NS: 45 6 

GK οὐ ληψόμεϑα τῆς τοῦ ὑπόποδος διαφορᾶς ἄλλην διαφοράν, οἷον τὸ 
΄ 

99 οι Ω ίπουν, ὥστε συμβαίνειν δὶς τὸ ὑπόπουν λαμβάνειν, ἀλλὰ ἑτέραν, ἥτις οὐχ 
ν \ ἂν, ΄ Ν \ (? [2 ~ Ἐν nd ’ oo ~ ta Ud \ xX 

εσται ὑπὸ TO UTOTOLV® ELTOLUSY γὰρ AV, φησιν, Ουὐτῷ" TOD GWOD τὸ μὲν 

6 τίνας τούτων] fort. addendum διαιρέσεις 7 ἄλλο ὁποιοῦν ἃ συντιϑέντες 

scripsi: συντεϑεν PS: συντεϑέντα a 8 ἀποτελούμενον a τὸ ζητούμενον om. a 

9 εἰπεῖν om. Pa συντεϑέντα Pa 10 at om. a αὐτῶ 8 οὐδὲ 

γὰρ Sa 12 μὲν πρὸς σαφήνειαν εἴρηται τῶν S 19. γίνεσϑαι---πειρᾶσϑαι (14) 

in marg. add P 15.16 τὸν ἰχϑὺν τὸν ὄρνιν coll. S 19 βραχύπτερα] χοντό- 

πτερα P: χουλεόπτερα ἃ 21 χαὶ] χατὰ ἃ 22 λαύραχα Pa 25 τῆς om. a 

28 fort. εἰδοποιείτω 36 εἴποιμι Pa 
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. 

ἐστιν ἄπτερον, τὸ G& πτερωτόν: ὃ ὃ @- 
, v 4 

χορᾶς ATTEDOY μὲν οὐχ εστι, 
v 

πτερωτὸν ἄρα. πάλιν | tod πτερωτοῦ τὸ μέν ἐστιν ἥμερον τὸ GF ἄγριον, 
΄ ΄ »ν , ~ ~ 4 ‘ ar 4 

ὃ δὲ χόραξ ἄγριον" πάλιν τοῦ πτερωτοῦ τὸ μέν ἐστι λευχὸν τὸ δὲ μέλαν, 

[Ὁ] 
” ἃ χόραξ μέλαν. ἔστιν dom 6 χόραξ ζῷον πτερωτὸν (ἀγριον) μέλαν, nat 

οὐδέτερον τούτων δὶς εἴρηται, οὔτε τὸ πτερωτὸν οὔτε τὸ ἄγριον. εἰ δὴ 

ταῦτά τις ἐνιστάμενος λέγει, ᾿ ὥσπερ, φησί͵ “τὸ Σωχράτης περιπατεῖ χαὶ 
Πλάτων ἀναγινῴσχει χαὶ Θεμιστοχλῆς vavapyet εἷς ἐστι ταῦτα λόγος, ἀλ)ὰ 

is 
~ alr 5 " - al Oo , 7 

τῷ συνδέσμῳ εἷς, οὕτω χἀχείνους ἀναγχαῖον τοῖς συνόεσμοις ἕνα λόγον 
~ , ~ 5 ~ . , Ws ™~™ 5 5 ᾿ ἢ ? 

τοῦ χόραχος ποιῆσαι sx τῶν τοιούτων διαιρέσεων. ἄλλως ὃ οὐχ ἐνδξχεται. 
- ») ~ ~ 3 ‘ fs ΄ , Vv 7 

πῶς γὰρ Ex τοῦ πτερωτοῦ χαὶ ἀγρίου χαὶ μέλανος, ETEpWY ὄντων, ὥσπερ 
ΒΡῈ \ Vv x23 ᾿ "ΡΝ - ~ | nae ΡΥ ΩΣ τ 2 78 

χαὶ τὸ Σωχράτης διαλέγεται ἕτερον τοῦ Πλάτων βαδίζει, πῶς οὖν ex τούτων 
Oo ves 

ἄλλως δυνατόν 

ς 

ἐστιν ἕνα χαὶ συνεχῇ ποιήσασθαι λόγον, εἰ μὴ τῷ συν- 
Nd 9 , > °° . ~ ~ σ Ἃ x fy oe 

δέσμῳ; οὐ γάρ ἐστι διαφορὰ τοῦ πτερωτοῦ τὸ ἥμερον ἣ τὸ μέλαν, ἵνα 
΄ , ~ a 5 Εν id / 5 ‘ ἊΝ - 

φύσει ἕν γένωνται χαὶ μὴ τῷ συνδέσμῳ, GAN ἑτέρας ἀρχὴ διαφορᾶς 

(ἄλλη γάρ τις διαφορὰ διαιρεῖται εἰς τὸ ἄγριον, ἀλλ᾽ οὐ τὸ πτερωτόν), 

ἐχεῖ δὲ χατὰ συμβεβηχός, τουτέστι χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ πτερωτὸν 
εἰς τὸ ἄγριον καὶ τὸ ἥμερον διαιρεῖται 7 τὸ μέλαν χαὶ λευχόν. διό, φησίν, 

9.ϑ ἃ 2 3 ? ΟῚ - > ~ Vera > pat 
οὗ διχοτομητέον, ἀλλ᾽ εὐθὺς πολλαῖς διαφοραῖς τὸ Ev διαιρετέον, ὥσπερ 

διαιρέσεις γίνεσϑαι, 
͵ 

προείπομεν" χαὶ γὰρ οὕτω μέν, ὡς ἡμεῖς λέγομεν τὰ 
ποιήσουσι διαφορὰν ai στερήσεις, χατὰ δὲ τὴν διχοτομίαν οὐδαμῶς" 

ἔσονται γὰρ εἴδη τῆς στερήσεως. 

a ? ~ )σ ~ , 

p. 643096 “Ore δ᾽ οὐχ ἐνδέχεται τῶν χαϑ' ἕκαστον εἰδῶν hayBa- 
, \ 

ί χα τὸ γένος, ὥσπερ τινὲς a = on Lay Ξ I x <5 Se a R = γειν οὐδὲν διαιροῦ 

Καὶ διὰ τούτων δείχνυσιν ὅτι ἐχ τῆς χατὰ τὴν διχοτομίαν διαιρέσεως 

ἀδύνατόν ἐ 
Ἀ > ~ γ΄ ~ ‘ ‘ \ Ni. - ,ὔ \ b>] , 

χαὶ ἐν τῷ Z τῶν Μετὰ τὰ φυσιχὰ χαὶ ἐνταῦϑα μίαν εἶναι τὴν ἐλαχίστην 
διαφοράν, xa¥ ἣν εἰδοποιεῖται χαὶ τὸ εἶναι τάδε τινὰ λαμβάνει τὰ εἴδη. 

“ ~ le ἢ > c ’ ~ 5 , a? 

οὐχὶ ἀρεσχόμενος τοῦτο ἔλεγεν, ἀλλ΄ ὡς ἑπόμενος τοῖς τὰς διαιρέσεις δίχα 
, nd) 4 2 = ~ , eed a & I ~ af =, ΄ »ν 2 >] 

ποιουμένοις. εἰ yap x tod ζῴου ὑπόποδος πεζοῦ φέρε ὃ ἄνθρωπός ἐστι, 
τὸ δὲ ὑπόπουν συνεπιφέρει τὸ πεζόν, φανερώτατον ὅτι ἐχ τοῦ ζῴου χαὶ 

ad οὗ πεζοῦ συνίσταται 6 ἄνθρωπος. χαὶ τοῦτο μὲν προλελέχϑ 

δήλωσιν τῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους Ἰνώμης χαὶ βουλήσεως. ε 

τεῦϑεν δῆλον ὡς οὐχ ἐνδέχεται οὐδὲν τῶν xa’ ἕχαστον εἰδῶν A 

ὃ ν Cc. tya διαιροῦσιν, ἐπήγαγεν ἀδύνατον yap μίαν ὑπάρχει 

2.3 ἐστὶν λευχὸν τὸ δὲ μέλαν, ὁ δὲ χόραξ μέλαν S 3 μέν ἐστιν ἥμερον τὸ 

ἄγριον S 4 ἄγριον addidi 

10 

p 
5 εἴρηται δὶς coll. S 8 dvayzatov om. P 

Wa Ν ᾿ 
χαὶ τοῦ ἀγρίου S 15 fort. εἰς τὸ ἥμερον χαὶ τὸ ἄγριον 11 εἰς] χαὶ ἃ 

μίαν coll. 5 27 τόδε τι Pa 28 τοῦτο] τούτῳ ἃ 30 δὲ om. ἃ 

φανερώτατα ἃ 31 πεζοῦ] immo ὑπόποδος 33 εἰδῶν ex ὁδῶν corr. P 

94 διαίρεσιν S 

Comment. in Arist. ΧΧΠ 2, Mich. Ephes. in de part. mot. incess, anim. 2 

, ’ ~ Nn 

ott λαμβάνειν τὰ xa ἕχαστα εἴδη. ἰστέον δὲ ὅτι, ὅτε ἔλεγε : 

15 

25 

i 

τὸ post zal om. a 26 ἐν τῷ Z τῶν Μετὰ τὰ φυσιχὰ] c. 12 p. 1038219 εἶναι 
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~ 

τῶν “a0 ἕχαστον διαιρετῶν, τουτέστιν ἀδύνατον γὰρ ὑπὸ μιᾶς δια- 
v > \ > , 5 Ay IC \ ἄτομον εἶδος τὸ διαιρούμενον εἰς τὰ χαῦ Exacta χαὶ 30 o- φορᾶς συνίστασϑαι τ 

ἕν ἀριϑμῷ" τὸ γὰρ ἐλάχιστον πᾶν εἶδος ἐχ δύο“ διαφορῶν συνίσταται. 
εἴρηχε ὃὲ τὸ τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον διαιρετῶν ἀντὶ τοῦ τῶν εἰς τὰ χαϑ' 

5 ἕχαστα χαὶ ἕν ἀριϑμῷ διαιρουμένων: 6 γὰρ ἄνϑρωπος εἰς Σωχράτην χαὶ 
Sa ἡ 

Πλάτωνα χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς χαϑ' ἕχαστα διαιρεῖται. εἰ οὖν ἀδύνατον 

χ μιᾶς Deane μὴ ΣΡ ΟΠ της εἰς ἄλλας ET συνίστασϑα:ι τὰ εἴδη: a 
ἐ S 

2 ar nN 

= οι χ δὲ τῆς χατὰ διαίρεσιν διχοτομίας τοιαύτας diay pores δύο ἣ τρεῖς λαβεῖν 80 

οὐχ ἐνδέχεται, εἰ μὴ μίαν μόνην, πῶς οἷόν τε λέγειν ὅτι ex τῆς διχοτο- 
10 μίας ληψόμεθα τὰ εἴδη; σαφέστερον δὲ ἔσται τὸ λεγόμενον ἐχ τοῦ παρα, 

δείγματος. χείσϑω εἶναι τοῦ χόραχος δρισμὸν τὸ ζῷον δίπουν ῥυγχωτόν, 

δέον δὲ ἔστω ἐχ τῆς διχοτομίας λαβεῖν τὸν τοιοῦτον Sarai eae 

οὖν χατ᾽ ἐχείνους οὕτω: τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς πτερωτὸν χαὶ ἄπτερον, τὸ 
΄ ΄ \ v \ c , > 

πτερωτὸν εἰς ὑπόπουν χαὶ ἄπουν, τὸ ὑπόπουν εἰς δίπουν χαὶ πολύπουν" ὃ 40 

15 δὲ ne πολύπουν μὲν οὐχ ἔστι, δίπουν ἄρα. χείσϑω δὲ ὅτι χαὶ τὸ 

ν τελευταία ἐστὶ χαὶ ἐσχάτη διαφορὰ χαὶ εἰς ἄλλας διαιρεῖσθαι μὴ 
2 92 

=] 

ε΄ 

δυναμένη" ἔστιν ἄρα ὃ xooae ζῷον δίπουν. ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ τοῦ δίποδος Udvov H | ϊ ὃ 
‘ ~ 4 (e , ~ 5 ~ ΄ ~ 

yor tod ζῴου ὑπόχειται συγχεῖσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ ῥρυγχωτοῦ, τὸ δὲ i ; oy 

ῥυγχωτὸν ἐχ τῆς τοιαύτης διαιρέσεως οὐδαμῶς ἐπαχολουϑῆσαν ἔχομεν. 

20 ἀνάγχη οὖν χαὶ ἄλλην διαίρεσιν ποιήσασϑαι, ἵνα ἐχ ταύτης ληφϑῇ καὶ τὸ 4ὅ 
δυγχωτόν. εἰ οὖν, ὥσπερ ASTOUEY, τὰ εἴδη ex πλειόνων ἀτόμων διαφορῶν 

, / ~ > 3 2 ΄ 

συνίσταται, ταύτας δὲ ἐχ μιᾶς διαιρέσεως λαβεῖν οὐχ ἐνδέχεται, (ἀλλ᾿) ἀνάγχη 
δύο ποιεῖν διαιρέσεις. εἰ δύο εἰσὶν at συστατιχαὶ διάφοραί, 7 τρεῖς, ἐὰν 

3 7 " | 
- ἘΞ ΤΟΣ ae 3 PUG WA See >. ~ δ one pee σ Ὁ ἘΝ 3 ° Q~ 

τρεῖς, τί οὐχ εὐθὺς διαιροῦμεν τὸ ζῷον εἰς ὅσα δυνατὸν ἣν | διαιρεϑῆναι, 78 
\ a > “Ὁ ΄ \ ~ ΄ > Ay aes EL 

25 udusiev λαβόντες τὰς συμπληρωτιχὰς τοῦ χόραχος διαφορὰς ἀπετελέσαμεν 

τὸν χύραχα, ἀλλὰ πολὺν χρόνον πονοῦμεν χαὶ χαχοπαϑοῦμεν τῇ ex διχο- 

τομίας διαιρέσει; ἢ μὲν οὖν αἰτία, av ἣν χαὶ νῦν χαχίζει τὴν διχοτομίαν 

διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἐχ ταύτης τὰ εἴδη λαμβάνειν, αὕτη ἐστίν. εἰπὼν δὲ 

ὅτι ἀδύνατον γὰρ μίαν ὑπάρχειν τὴν συστατιχὴν διαφορὰν τῶν εἰς τὰ xa’ 5 

80 ἕχαστα χαὶ ἕν ἀριϑμῷ διαιρουμένων εἰδῶν, προσέϑηχε τὸ ἐάντε ἁπλᾶ 
λαμβάνῃ ἐάντε συμπεπλεγμένα, τουτέστιν εἴτε τὴν τελευταίαν διαφορὰν 
μόνην μετὰ τοῦ γένους λαμβάνει, ἡνίκα λέγει ζῷον δίπουν, εἴτε συμπεπλεγ- 

’ in} “ ΓΈΡΑ 

μένην, ὅταν μετὰ τῆς χαϑολικωτέρας, Ἐν τ λέγῃ ζῷον ὑπόπουν δίπουν, 
εἴτε οὖν ἁπλᾶ εἴτε συμπεπλεγμένα, SUD 2% μιᾶς διαφορᾶς τὸ εἶδος 10 

δὴ 35 συνίστασϑαι. σαφηνίζων 6& τί τὸ ἁπλοῦν χαὶ τί τὸ συ μπεπλεγμενον; 
προσέϑηχε τὸ ἁπλᾶ μέν, ἐὰν μὴ ἔχῃ διαφοράν, τουτέστιν ἐὰν ἣ 

ἐσχάτη διαφορὰ μετὰ τοῦ οἰχείου γένους μόνου ληρῦῖ; οἷον τὸ σι το 

μετὰ τοῦ ζῴου, συμπεπλεῚ or δέ, ἐὰν ἢ χαϑολιχωτέρα διαφορὰ peta τῆς 
, 

br αὐτὴν χαὶ τοῦ οἰχείου γένους συντεϑῇ, οἷον ζῷον σχιζόπουν πολυ- 

5 zat prius om. Pa 12 ὃέ ἐστιν S 15 ἄρα om. a, in marg. add. P 
16 τελευταῖον Pa 22 συνίστανται Pa ἀλλ᾽ addidi post ἀνάγκη supra 

v. add. δὴ P 26 post ἐκ add. τῆς Pa 28 τὰ εἴδη om. Pa 29. 30 tov 

nad” Exacta 8 32 λαμβάνειν S 39 συνϑετῇ a 
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as , aN \ wer ~ 5 a ~ \ ἣΝΔ 

σχιδές - χαϑολιχώτερον δὲ τὸ σχιζόπουν τοῦ πολυσχιδοῦς. τὸ ὃὲ τοῦτο 1b 

γὰρ 7 συνέχεια βούλεται ἴσον ἐστὶ τῷ βούλεται γὰρ αὐτοῖς ἢ συν- 
i ek 

éysta xat 4 σύζευξις τῶν χαϑολικωτέρων διαφορῶν μετὰ τῶν μεριχωτέρων ! 

ἕν τι ἐκ τῶν πολλῶν ποιεῖν, χαὶ ἐπὶ τούτῳ συντιϑέασι τὰ πολλά. τοῦτο 
» \ ~ 5 8 ἄν, οἶμαι, ἐνδειχτιχὸν εἴη τοῦ ὅτι οὐχ ἐνδέχεται Ex μιᾶς διαφορᾶς συν- 

/ > \ ce ~ ΄ Ἁ > tees ς ed A . ΄ 5 , 

ίστασϑαι ELO0S τὸ OLOVOLY, ὡς ἂν εἰ eheys τοσοῦτον ἐστι ρεια πλειόνων υιᾶς 

aS διαφορᾶς εἰς σύστασιν παντὸς εἴδους, ὥστε χαὶ ἐχεῖνοι πολλὰς λαμβάνοντες 20 π 
~ led ’ ‘ 

πειρῶνται Ev τι ἐξ αὐτῶν ἀποτελεῖν. ἀλλὰ χἄν ποτε τὸ γένος λάβωσι χαὶ 
, , a ΄΄ὕ > ~ . \ 

τὴν τελευταίαν το διαφοράν, οἷον τὸ ζῷον χαὶ τὸ ἘΣ ΣΙ: ἢ τὸ ζῷον 

10 χαὶ τὸ πολυσχιδές, ἐν τῷ λέγειν χαὶ τῷ του εῦτς λόγῳ, αὐτῇ δ τῇ 
~ Pr \ . ΄ 

ἐχφωνουμένῃ φωνῇ δοχεῖ ὅτι μία ἐστὶ διαφορά, xat ἀλήϑειαν δὲ οὐ μία. 
3 \ \ QS A \ ae Ἁ ΡΞ \ 9) ταν Ἃ 3 

ἀλλὰ πολλαὶ διὰ τὸ συνεπιφέρειν τὴν ἐσχάτην τὰς πρὸ αὐτῆς, xav μὴ 
4 “ , < 

TO πολὺ- 20 ἐχφωνῶνται. τοσοῦτον δὲ συνεπιφέρει, Wate χἂν ἐχφωνηϑείη 7, 

Tovy ἣ τὸ ὑπόπουν, περίεργον χαὶ μάτην εἰρῆσϑαι δοχεῖ. 
- ἊΝ τς 4 δὼ 7 2 ~ ΄ > 

15 Εἰπὼν οὖν ὅτι ἀδύνατον ἐχ μιᾶς ἀτόμου διαφορᾶς συνίστασϑαι τὸ εἶδος 
3Q 7 ἔγει ὅτι δὲ ἀδύνατον ex μιᾶς Aye πλείους λαβεῖν τοιαύτας 

διαφορὰς ἤγουν ἀτόμους, CHS det yao βαδίζων ἐχ τῆς διαιρέσεως ἐπὶ 

τὴν ἐσχάτην μὲν βαδίζει χαὶ ἄτομον διαφ Fs GAN οὐχ ἐπὶ τὴν εἰδοποιὸν 30 
χαὶ τελειωτικὴν τοῦ εἴδους" διὰ τί; διότι οὐχ ex μιᾶς, ὡς πολλάχις εἴρηται, 

90 συνίσταται διαφορᾶς τὸ olovody εἶδος. αὕτη δὲ ἢ ἐσχάτη διαφορά, εἰς ἣν 

οἱ διχοτομοῦντες χαταντῶσιν, ἣ τὸ σχιζόπουν ἐστὶ μόνον" ἣ γὰρ τὸ 
σχιζόπουν μόνον μετὰ τοῦ ζῴου λήψεται 6 τὸν ἀἄνϑρωπον λαβεῖν ζητῶν, 

ἢ ual τὰς ἐπάνω τοῦ σχιζόποδος τὸ ὑπόπουν καὶ τὰς λοιπάς: σύμπλεξιν 
Ἰὰρ τὴν σύνϑεσιν εἴρηχε τῶν χαϑολιχωτέρων μετὰ τῶν βεριχωτερῶν ὃια- 35 τ 

vl 
07 τῷ qn 

~ > ) > \ Ks ΄ vy ¢ ies τ ᾿ Ὡς. 

φορῶν. ἀλλ εἰ μὲν Fv ὃ ἀνϑῦρωπος ζῷον σχιζόπουν μόνον, δυνατὸν ἣν 

ληφϑῆναι τὸν ἄνϑρωπον ἐχ τῆς κατὰ διχοτομίαν διαιρέσεως νῦν δ᾽ ἐπειδὴ 
5 Vv c Ἢ Ud Δ vs Ν 5 A \ IF » v 

οὐχ ἔστιν ὑπὸ Cwov χαὶ axis ὁποδος, ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἄλλων, αἵτινες οὐχ εἰσιν 

ὑπὸ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν, ἐξ ἧς τὸ σχιζόπουν ἐλήφϑη, ἀλλ᾽ ἄλλη μὲν διαί- i | | iB) ii 

pects τελευτᾷ χαὶ περατοῦται εἰς τὸ σχιζόπουν, ἄλλη δὲ εἰς ἄλλο, νῦν δ᾽ 40 

80 ἐπειδὴ οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀδύνατον ὁτιοῦν τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον ζῴων 
λαβεῖν διαιρουμένους δίχα, λέγων πάλιν χαϑ' ἕκαστον ζῷον τὸ εἰδι- 

χώτατον εἶδος. 

’, 

Ρ. θ44412 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις διὰ τί οὐχ ἄνωϑεν ἑνὶ ὀνόματι 

ἐμπεριλαβόντες ἅμα ἕν γένος προσηγόρευσαν of ἄνϑρωποι. 

co οι Ζητήσειεν ἄν τις, φησί, διὰ τί οἱ ἄνϑρωποι, ὥσπερ χόραχα, κορώνην, 
ἀετόν, τὰ τοιαῦτα χοινῷ ὀνόματι τῷ ὄρνιϑι προσηγόρευσαν ὄρνιϑας, οὐχ 45 

χά [4 \ \ \ WY. pis Be 5 - See aa δ ᾿ is 

οὕτω χαὶ τὸ πτηνὸν χαὶ ἔνυδρον ἐχάλεσαν φέρε εἰπεῖν ἔμψυχον ἣ αἰσϑη- 

3 σύνευξις τὸν χαϑολιχωτέρων a 5 ante εἴη add. ἂν 5 7 χαὶ om. S 
9 χαὶ τὸ δίπουν om. Pa 10 τῷ λέγειν] τῶ λόγω, sed supr. v. τῇ λέξει S 

10 ἐκ τῆς μιᾶς Pa 19 διότι] ὅτι Pa 80 ζῶν Ρὰ 34 ἐμπεριλαβόντες] 
λαβόντα P γένος προσηγόρευσαν] sic etiam Arist. S: post γένος add. ἄμφω Arist. vulg. 

οι. 
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mre “ σ ---- 

τιχον, WOTE 

Cx 6 As . 4 “- ἡ χορώνη; 

χοινῶς αὐτοῖς ὑπάρχει) εἰ οὖν διὰ τὴν τῶν παϑῶν χοινωνίαν χοινῷ ὁ νόματι 

ὄρνιϑας αὐτὰ προσηγόρευσαν, διὰ τί οὐ χαὶ τὸ πτηνὸν ταὶ τὸ ἔνυδρον; εἰσὶ 

σι 
< 

r Ὁ 

o 

> 5 / ἌΝ ~ ~ , ς wv 

οὖν τὴν ἀπορίαν λύει αὐτὴν λέγων ᾿χαλῶς τοῦτο πεποιήχασιν οἱ ἄνϑρωποι, 

χαὶ τὰ μὲν ἑνὶ ὀνόματι PEDO, τὰ δὲ τ Ὁ χαὶ ἄλλως μὲν ταῦτα, 
us 

᾿ 
¢ [4 δι >) ~ 

ETEPWS OS SxXxStva προσηγόρευσαν᾽ - 004 

φέρει, ἀλλὰ μόνην thy ὑπεροχὴν xat τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἥττον, ταῦτα 
¢ la 

10 UTE 

ὀνόματι προσηγόρευσαν τόδε τι 

χύραχος πτερὸν ἣ τὸ ῥύγχος χαὶ τοῦ πυργίτου ὁμοίως χαὶ τῶν ἄλλων 

ὀρνίϑων, ἢ πτερὰ χαὶ ἢ ῥύγχη; οὐδὲν διαφέρει, μόνῳ δὲ τῷ μαχρῷ χαὶ ἠρνίϑων, ἧ χαὶ ἢ ῥύγχη, οὐδὲν διαφέρει. μόνῳ ὃὲ τῷ μαχρῷ χαὶ 
: 

Ay "- mw -Ἃ AM A \ ke >) = i} ae QA , im Ps Sd β ἐς Fix Ὁ 

βραχεῖ: τὰ μὲν γὰρ τῶν ὀρνίϑων ἐστὶ μαχρόπτερα, τὰ ὃὲ βραχύπτερα. 

15 ἀλλὰ χαὶ of πόδες γεράνου χαὶ πυργίτου χαὶ ἀλεχτορίδος χαὶ ἀετοῦ τῷ 

μὲν σχήματι διαφέρουσιν οὐδέν, τῷ μᾶλλον δὲ χαὶ ἧττον. ἀλλὰ χαὶ χατὰ 
\ ‘ τὰ 

Ou.or 

ἢ φύσει χοινωνεῖ ἀλλὰ θῖν μόνῃ δὲ τῇ ἀναλογίᾳ ἔχουσι 

20 ταὐτόν, ταῦτα χεχώρισται, χαὶ διαφόροις ὀνόμασιν ἀρόπο τεῦ τε χαὶ Ws 
διάφορα φύσει νενόμισται" τίνα γὰρ χοινωνίαν φύσεως χαὶ ταυτότητα ἔχει 

λεπὶς χαὶ πτερὸν 7% βραγχιον χαὶ πνεύμων, ὥστε ὡς μία τις φύσις λογί- 

ζεσϑαι [ὃ ὄρνις χαὶ ὃ ἰχϑύς] χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ χοινῷ ὀνόματι πρὸς τῇ 
ταυτότητι τῆς φύσεως προσαγορεύεσϑαι; πάντως οὐδεμίαν, ἀλλὰ μόνῃ τῇ 

τῷ σι ἀναλογία. τὸ ταὐτὸν σώζει" ὃ γὰρ ἐν χύραχι ποιεῖ πνεύμων, τοῦτο 

ἐξ οτος ποιεῖ βράγχιον. τὸ 6& τοῦτο δὲ ποιεῖν ἐπὶ πᾶσιν οὐ Padtoy 

εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πᾶσι δὲ εὑρίσχειν χοινότητα μὲν φύσεως, ὥσπερ ἐπ 

τῶν πτερῶν χαὶ τῶν ῥύγχων, διαφορὰν δὲ χατὰ μόνον τὸ μᾶλλον χαὶ 
Ἧἥττον οὐ ῥάδιον. τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν ζῴων τῇ ἀναλογίᾳ τὸ ταὐτὸν 

- 
ἰ 80 σώζει, οὐ τῇ φύσει" ε 

ἐ 

5 (, 

ὀνόματι. 

31. 1 9 > 
p. 644293 “Eret δὲ οὐσίαι μέν εἶσι ta ἔσχατα εἴδη. 

~~ ¢ X ~ ce ~ ΄ [2 σ ~ 5 4 SON \ ~ Η μὲν tod ῥητοῦ διάνοια αὕτη ὅτι μᾶλλον οὐσίαι εἰσὶ τὰ εἴδη τ 
γενῶν. ἐλλιπῶς OF πέφρασται" λείπει γὰρ τὸ τὰ διαιρούμενα εἰς τὰ ἔσχατα, 

35 λέγων ἔσχατα Σωχράτην, [ἰλάτωνα, ἁπλῶς τὰ ἄτομα. χαὶ εἴη ἂν 

ρ ἐχεῖνα ὄρνις. εἰ yap διὰ τὸ ape χοινὰ ΠῚ ὃ χύρας; 
~ a > ¢ ἀετός (ταῦτα ὃ ἂν εἶεν τὸ ῥύγχος, τὸ πτερόν, τὰ λοιπά, ὅσα 

wat ἐν τούτοις, τῷ τε πτηνῷ χαὶ ἐνύδρῳ, Evid τινα χοινὰ πάϑη. dels 

ἐν γὰρ χατὰ τὴν φύσιν οὐ δια- 

ε ΄ ~Q) -« o ΄ ΄, \ 
ευχται ἑνὶ γένει, τουτέστι tad’ ὡς Ev τι γένος περιέλαβον xat 

, οἷον ὄρνιν 7 ἰχϑύν. «τὸ γὰρ τοῦ 

5 ΠΡ > ΄ 5) 
ἐντὸς μέρη cS ἔχουσιν ἅπαντες οἱ ὄρνιϑες πρὸς ἀλλήλους τὴν 

ιότητα. ὅσα υὑὲν οὖν ἦν τοιαῦτα, ταῦτα ὑπέζευχται Evt Na ὅσα δὲ 

τ 

δὲ τοῦτο, πῶς οἷόν τ᾽ ἦν ἅπαντα ἑνὶ προσαγορεῦσαι 

79 

1 

τῷ τι 

0 

1 ἐκεῖνο Pa 6] 6 τε libri 12 πυργίτου] mtepvylov P 15 ἀλεχτορί- 

δου Pa 17 of om. S ἄλληλα Pa 19 fort. ἔχει τὸ om. S 

21 διάφοροι φύσεις νομίζονται S χαὶ] ἣ ἃ ταυτότητος S 22 ἢ] χαὶ 8 

23 6 ὄρνις---ἰχϑύς delevi 26 hadpaxt Pa 33 αὕτη] τοιαύτη Pa 

35 ἔσχατα λέγων coll. ὶ 



10 τ 

15 

to or 

30 

1 εἰσὶ om. S 1. 2 εἰς ἄτομα S 2 διάφορα S 5 ἐστὲ S 
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c \ 4. ἐᾷ as ~ +e a ~ > a ~ > ΄ ᾿ Va \ > 

πλῆρες τῆς λέξεως τοιοῦτον “ἐπεὶ 6& μᾶλλον οὐσίαι εἰσὶ τὰ εἴδη τὰ εἰς 
~ ’ ~ > wv ? > 

τὰ ἄτομα προσεχῶς eases a ταῦτα OF τὰ ἄτομα χατ᾽ εἶδος ἀδιάφορα᾽, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον λύσις ἀπορίας τινὸς δυναμένης φέρεσϑαι 
i 

= 

πρὸς τὰ λεγόμενα’ ἠπόρησε γὰρ ἄν τις ᾿ἐπειδὴ μᾶλλον οὐσίαι τὰ εἴδη τῶν 
nf > \ 

if 

γενῶν εἰσι, διὰ τί οὐχ Ext τῶν μᾶλλον οὐσιῶν τὰ μέλλοντα δείχνυσϑαι 
, > Ὁ ὁ ~ , ral ἢ" , > 5 ΄ - ~ ar ᾿ 

χνύεις, GAN ἐπὶ τῶν χαϑολιχωτέρων, ἃ ἧττόν εἰσιν οὐσίαι; δεῖ ὃὲ τὰς 
‘ ~ ~ v ~ ~ ar v ΄ λιν 

πὶ τῶν μᾶλλον ὄντων ποιεῖσθαι" μᾶλλον δὲ ὄντα αἱ μᾶλλον οὐσίαι᾽. 
΄ πρὸς δὴ τοιαύτην ἀπορίαν ἐπάγει ταῦτα, δυνάμει λέγων ‘7 μὲν γάρ εἰσ 

υᾶλλον οὐσίαι τὰ ἔσχατα εἴδη, ὅ τε χόραξ, χορώνη χαὶ τὰ ὅμοια, δεῖ ἐπ 
τὰς δείξεις ποιεῖσθαι: 7 ὃὲ ἐχ τούτων συμβαίνει πολλάχις τὰ αὐτὰ 

λέγειν, ὥσπερ χαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ βιβλίου εἴπομεν, ἀναῖχ χαῖον τὰ χαϑόλου 

χαὶ χοινῶς πᾶσιν Brapyeiee πρῶτον εἰπεῖν: et δέ πῃ χαὶ ἴδιά τινα πρόσεστιν 

αὐτοῖς, ὕστερον χαὶ περὶ τούτων λελέξεται᾽. 

p. 644298 ᾿Απορίαν δ᾽ ἔχει περὶ πότερα δεῖ πραγματεύεσϑαι. 

Τὴν προρρηϑεῖσαν bo’ ἡμῶν ἀπορίαν νῦν ἐχτίϑεται χαὶ λύει" ἔχε: γάρ, 

φησίν, ἀπορίαν περὶ ποῖα oy τὴν πραγματείαν ποιξῖσϑαι: ἣ μὲν γὰρ οὐσία, 

τι τὸ τῷ εἴδει ἄτομον χράτιστον, τουτέστι χαϑὸ μὲν γὰρ οὐσία, χρά- 
~ ὙΝ v ar > ~ 

τιστον “OL χυριώτατον TO TH εἴδει ἀἄτομόν ἐστι᾿ τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ 
ἐπεὶ δὲ χρατίστη χαὶ χυριωτάτη χαὶ μᾶλλον οὐσία ἐστὶ ομον χαὶ 

5.» , > pa \ 3 ’ Ἁ co) ~ δ σ ‘ εἰδιχώτατον εἶδος (μᾶλλον γὰρ οὐσία τὸ εἶδος τοῦ γένους, ὥσπερ χαὶ 
ΝῚ , » ~ a~ ° , Va 

aa χαὶ ὅλως τὰ ἀτομα τῶν εἰδῶν), εἴ τις ἐν τοῖς τοιούτοις εἴδεσι 
δύναται τὴν πραγματείαν οὕτω ποιεῖσϑαι χωρὶς μὲν περὶ ἀνθρώπου, χωρὶς 
μ᾿. δὲ περὶ ὄρνιθας (λέγων ὄρνιϑα οὐ τὸ τῶν ὀρνίϑων 12005, ἀλλὰ στρουϑὸν 

me 
ἢ γέρανον 7 τοιοῦτον, ὃ χαὶ σαφηνίζων ἐπήγαγεν ἔχει Yap εἴδη τὸ γένος 

τοῦτο, δυνάμει λέγων ᾿ ἐπεὶ ὃ oe λέγεται μὲν xal χατὰ τοῦ | τῶν ὀρνί- 

ὕων γένους, λέγεται δὲ Sal χατὰ THY τοῦ ὄρνιϑος εἰδῶν, χόραχος, χορώνης, 
\ , +4 ~ 3 4 35 \? > 

τῶν ἄλλων, ὄρνιϑος εἰπὼν od τὸ γένος εἶπον τῶν ὀρνίϑων, ἀλλ΄ εἶδος 
v Vv ? a7 \ ~_C¢ v 

ὄρνιϑος), εἴ τις οὖν δύναιτο τὴν πραγματείαν ποιεῖσϑαι περὶ ὁτουοῦν dpve- 
7 

Ό Dos, ὥστε μὴ πολλάχις λέγειν τὰ αὐτά, διχαίως ἂν τοῦτο ΣΕ eet, ὃ 

@- ὦ on τις, φησίν, ὄρνις ἣ στρουϑός ἐστιν ἣ γέρανος, ἣ ἄλλο τι τοιοῦτον. 7 
\ 

περὶ ἑνὸς ἑχάστου τούτων λέγων συμβαίνει πολλάχις λέγειν περὶ τοῦ αὐτοῦ 
joty ‘ 

πάϑους διὰ τὸ χοινῶς πλείοσιν ὑπάρχειν, ταύτῃ δ᾽ ἐστὶν ὑπάτοπον τὸ χωρὶς 
περὶ Exactov λέγειν. ὑπαάτοπον δέ ἐστι τὸ μεταξὺ ἀτόπου χαὶ μὴ ἀτόπου 

Ἁ σ Crap BY ~ \ ν Κ᾿ - ~ SUF ἐν ΄ > 
Brera ποτηρον. τὸ, Betas) χλοεροῦ xat ξηροῦ. ταῦτα εἰπὼν πάλιν ἐπι- 

χρίνει λέγων “Goa χαλῶς οἱ ἀἄνϑρωποι ὥρισαν ἥτοι συνήϑροισαν χαὶ ὡς 

a 
6 

2] 

30 

99 

40 

45 

S0 

10 

-ἡ 
τας 

super. y. P 9 fort. χόραξ xat ἡ κορώνη zat om. ὃ 11 χαὶ om. a 

12 ὑπάρχοντα πᾶσι coll. S 20 tod γένους τὸ εἶδος coll. S 26 ὄρνιϑος] 
ὄρνιϑα S post χόραχος add. καὶ Pa 27 elxov] εἶπεν a 28 οὗν] 

γοῦν Pa 84. yAoepod] tod χλωροῦ S 84. 35 ἐπιχρίνει πάλιν coll. 5 
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ulav τινὰ φύσιν xat ἕν τι γένος τετάχασι διὰ τὸ μὴ πολὺ διεστάναι ἀπ᾽ 

ἀλλήλων, ὁποῖόν ἐστιν 6 ὄρνις (τοῦτον γὰρ ὡς ἕν τ' γένος zal μίαν φύσιν 

νομίζεσϑαι ἔϑοντο διὰ τὸ μὴ πολὺ διεστηκέναι χόραχα χορώνης, χαὶ τοὺς 
Vv Ὑ bys) 5 ΄ σ \ > ~ ~ aK ΄ ~ 

ἄλλους ὄρνιϑας ax ἀλλήλων), ὅσα μὲν. οὖν τοιαῦτα, det περὶ τούτων χοινῶς 

5 λέγειν, ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, χαϑ'᾿ ἕχαστον, τουτέστι χωρὶς περὶ ἑνὸς 
ε ΄ > ‘ X \ b) ἊΝ \ 9 ? , δ. 

EXAOTOVD, οἷον Lopts Vee περι αἀνϑρώπου, ἰδίως οξ περι ἱπποῦ. τινᾶ OF 15 

εἰσιν ἅπερ ὡς ἕν τι γένος ἐτάχϑη, ἐπήγαγεν εἰπὼν ᾿ σχεδὸν γὰρ ὅσα tay εἰσιν ἅπερ ὡς ev τι γένος Etayuy, ἐπηγαᾶγε χεῦὸν γὰρ ὅσα τῶν 

μορίων ἔχει ὁμοιότητα χαὶ ὅλον τὸ σῶμα, ὥρισταί te χαὶ ὡς μία τις φύσις 
\ σ , ἐφ \ IE \ / \ ~ v 

χαὶ SY τι γξνος νενομιῖσται χαι χαὺ ξαῦτο XEY WPLOWEVOV χαι τῶν ἄλλων 

\ 

10 ἀφωρισμένον εἶναι λελόγισται, ὥσπερ ὁ ὄρνις. ὁμοίως χαὶ τὰ μαλάχια" χαὶ 

ταῦτα γὰρ διὰ τὴν τῶν μορίων ὁμοιότητα ὡς γένος εἶναι ers ἀλλὰ 
5 χαὶ τὰ ὄστρεια᾽ τὰ γὰρ μόρια τούτων οὐ τῇ ἀνάλογον OuoLdTyTL τὸ ταὐτὸν 20 

ν ~ ΄ Ἂν ~ , a , , ~ ΄ 

ἔχει, τῇ φύσει OF χαὶ τῷ σχήματι τὸ διάφορον, ἀλλὰ μόνοις τοῖς πάϑεσι, 
Ζζ \ / ΄ , Nin ~ ~ Nokes ) 

υεγέϑει χαὶ μιχρότητι, λειότητι τραχύτητι, χαὶ ὅλως τῷ μᾶλλον χαὶ ἥττον΄. 

15 ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεται τὸν ἅπαντα λόγον λέγων πῶς μὲν οὖν ἀπο- 

δέχεσϑαι χρὴ τὴν περὶ φύσεως μέϑοδον, χαὶ τὰ ἑξῆς. 
al “Ὁ ἊΝ a , \ >) ~ 

Σαφῇ ὃὲ τὰ λοιπὰ διὰ τὸ τούτων τὰ μὲν εἰπεῖν αὐτὸν ἐν τῷ [Περὶ 
> ~ NUNN Cc ~ > Lhe ee! Jt oh met on 

οὐρανοῦ, τὰ δὲ χαϑαρῶς ἐνταῦϑα χαὶ σαφῶς ἀπαγγέλλειν. ὅμως εἰσί τινα 2% 

δεόμενα βραχείας ἐπιστάσεως. ὧν οὐδὲν ἀνεξέταστον ienehers ieee 

20 αὐτίχα TO ἀντιχαταλλάττεταί TL πρὸς THY we τὰ eta φιλοσοφίαν 
Bree ae ΟἿΣ oe SNe aN 92 Nie wares een Ξ \ el ag A San εἴρηται ὥσπερ ἂν ef ἔλεγε πρὸς ἡμᾶς τὰ φυτὰ χαὶ ζῷα ᾿ἀνϑρωποι, εἰ yap 

\ , ΄ ΄ > > > > χαὶ τίμια χαὶ ϑειότατα τὰ οὐράνια σώματα τυγχάνει, GAN οὖν ἐπειδὴ 

ἔνεισι χαὶ ἡμῖν πολλὰ ϑαυμάσια, ποιητέον λόγον χαὶ ἡμῶν, χαὶ un πάντῃ 80 

ERS see ph χεχαρισμένα δὲ πρὸς αἴσϑησιν εἴρηχε τὰ ἀηδέ- 

25 στατά τε xual εἰδεχϑέστατα, οἷόν ἐστιν ὁ τοῦτος χαὶ ἄλλα πάμπολλα. χαὶ 

τὸ μὴ We Πα ί 
ύ 

ctv παιδιχῶς ἴσον ἐστὶ τῷ οὐ δεῖ ὥστε τοὺς παῖδας 
εύγειν τὰ μὴ ἡδέα τῶν ζῴων, ἀλλὰ προσιέναι τούτοις διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς 

ὃ Ἐξφέσιος eae τὸ ὃὲ περὶ Hpaxdettov τοιοῦτόν ὌΝ Ἡράχλειτος 
a7 , ~ ~ Gr ~ χαϑήμενος ἐντός ποτε τοῦ ἰπνοῦ (ἰπνὸς δέ ἐστιν οἷον οἰχίδιον ἐν ᾧ τοὺς 8 ny 

30 ἄρτους ἕψομεν, ἀφ᾽ οὗ χαὶ ἰπνίτης ἄρτος λέγεται) χαϑήμενος οὖν ἐντὸς τοῦ 
ἰπνοῦ χαὶ ϑερόμενος ἐχέλευσε τοὺς προσιόντας αὐτῷ ξένους εἰσελϑεῖν" 

εἶναι γάρ, φησί, χαὶ ἐνταῦϑα ϑεούς: τὸ yap ᾿πάντα πλήρη ϑεῶν᾽ Ἡραχλεί- 
τειόν ἐστι δόγμα. χαὶ ἐπεὶ μάλιστα ἐν τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις ἔνεστι τὸ A 

εἰ 
> oa ἮΝ τα “ a) / ¢ 4 αὶ 

οὗ ἕνεχα, ἕχαστον δὲ οὗ ἕνεχα τέλους ἣ ἔστιν ἢ γίνεται, ὡς τέλος τὴν 
as κω 5 ~ [4 > ~ ᾿ Ν / σ , ΄ ~ 

35 τοῦ χαλοῦ χώραν εἴληφε (πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον Evexa τινος ὡς χαλοῦ 40 

2 τοῦτο yap Pa 3 τὸ] τοῦ (ex τὸ) S? 4 post ἀλλήλων spatium X XVI litt. 

vacuum rel. ὃ 4.5 λέγειν χοινῶς coll. S 6 ἰδίως δὲ] χαὶ ἰδίως Pa 

8 fort. ὅλου τοῦ σώματος Ὁ. ἑαυτὴν χεχωρισμένην Pa 10 ἀφωρισμένην Pa 

λελόγισται) νενόμισται S 15 λέγων om. S 17 αὐτὸν om. S 17. 18 ἐν 

τῷ Llept οὐρανοῦ] cf. Α 2 866. 19 ἐπιστασίας S 22 χαὶ post γὰρ om. Pa 

τυγχάνει om. S ἐπεὶ S 23 zal ante ἡμῶν om. § 25 ἄλλα πολλὰ S 

27 μὴ τὰ coll. Pa 28 τὸ δὲ----ϑεούς (92) σαφὲς δὲ χαὶ τὸ περὶ τοῦ ἰπνοῦ καὶ ἧρα- 

χλείτου 5 do ἔργοις om. Pa 35 post χαλοῦ add. τινὸς S 
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ἐχείνου ἐφιέμενον γίνεται) ἐπεὶ οὖν οὕτω ταῦτα, σχεπτέον περὶ αὐτοῦ. εἰ 

δέ τις ἄτιμον νενόμιχε τὴν ϑεωρίαν τῶν μερῶν, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα ζῷα συν- 

ἔστηχε, διὰ τὸ μὴ ποιεῖν ἡδύτητα τῇ 
, en ~ ΄ bp] ΄ , \ 

νομιζέτω" τίνα γὰρ ἣἥδονὴν ἐμποιεῖ χαταμήνιον ἣ χιτὼν ὃ περιέχων τὸ 

βρέφος, 
o 
0 

~ > ot ἣν ¢ , > 5 \ » 
τοιαῦτα, ες WY Ὁ ἄνθρωπος συνεστὴχε: τούτου γάρ EOTL OF HAw WTLKOY TO οὐχ 

ρ ν 

ed Nie Pron «Σιν \ τς “εν 
αἰσθήσει, τοῦτο χαὶ περὶ ἑαυτοῦ 

~ ~ , a” , ~ \ 

te ἐξέρχεται éx τῆς xothtas ise μητρθς,. ἢ, ισάρλεες, νεῦραλητα 

~ >. / ~ ee bi Η \ . 

εὖ πολλῆς δυσχερείας ἰδεῖν, ἐξ ὧν συνέστηχε τὸ τῶν 
ς / 

ees δυσχέρειαν εἰπὼν τὴν γινομένην τῇ αἰσϑησει λύπην 

ἴπ 
ῃ 

χαὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀηδίαν. 
“ὦ > ΤῊΣ \ x Od. \ = P| 5 Byer ᾿ 

Ταῦτα εἰπὼν πάλιν διορίζει τὰ περὶ τὴν ὕλην χαὶ τὸ εἶδος λέγων 
a ~ tye x tae eee = ~ , ἜΡΟΝ ¢ 4 Me os 
δεῖ νομίζειν τὸν διαλεγόμενον περὶ οὗ τινοσοῦν μορίου τῶν ζῴων 7 χαὶ 

~ led ~ , ἊΝ ΄ 

περὶ σχεύους μὴ περὶ τῆς ὕλης povns ποιεῖσθαι τὴν μνήμην μηδὲ ταύτης 
ἄριν, ἀλλὰ περὶ τῆς ὅλης μορφῆς᾽. λέγων ὅλην μορφὴν τὸ σύνϑετον τὸ Χ ρ . ah περ Ἢς SATS LO Sos \S oof ΐ DOT, v ῳ a) L 

ἐν τοῖς το χαὶ yy δ Αἱ τ ἐν \ ὙΝ ΟΝ, ΄ 
ες ὕλης χαὶ εἰοοὺς, CY TE τοῖς χατὰ τέχνην, χα 

> 
ἐν τοῖς φυσιχοῖς γὰρ περὶ τῆς ὅλης οὐσίας τῆς ἐξ ὕλης ual εἴδους ποιητέον 

7 1 i | 1 i 
. ~ loa oO as , ~ 

τὴν wvetav, ἀλλὰ μὴ περὶ τῆς ὕλης, ἥτις οὐδέποτε ywotlecdar πέφυχε τῆς 
A 

οὐσίας. αὐτῶν. τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ἀλλὰ μὴ πει o [Ὁ] «ὦ © Ό cx o < 

ἃ μὴ συμβαίνει χωριζόμενά ποτε τῆς οὐσίας αὐτῶν. οὐδέποτε γὰρ 

χωρὶς τῆς οἰχείας ὕλης ἣ ἣ σὰρξ σάρξ ἐστιν ἢ H χεὶρ χεὶρ ἣ ἄλλο τι τῶν 

τοιούτων. τὸ δὲ πράξεώς τινος ἕνεχα π ἥρους, τὸ πλήρους ἀντὶ τοῦ 

τῆς ὅλης" εἰ γὰρ ἣ γεὶρ ἕνεχα τινος ἘΠΕ συνέστηχε χαὶ 6 ὀφϑαλωύς i 7G i t ϊ ᾽ 

δῆλον ὅτι zal τὸ ὅλον σῶωυα ἕνεχα πράξεως ὅλης συνέστηχε. χαὶ ὃν λόγον i ἣ δ; i> i =3 i 

ἔχει τὰ μέρη πρὸς τὸ ὅλον, τὸν αὐτὸν χαὶ αἱ τῶν μερῶν πράξεις πρὸς 
΄ δι 

τοῦ ὅλου. λέγει ὃὲ χαὶ τίνες αἱ χοιναὶ πράξεις χαὶ τίνες οὗ" χοιναὶ 
. “κα ΄ ~ , ~ 

οὖν, φησί, πράξεις εἰσίν; ὅσαι πᾶσιν ὑπάρχουσι τοῖς ζῴοις, κατὰ 
ΤῊ fee) " 9 

δ.“ 7 ἊΝ a ~ c 

os δέ, ὅσων παρ᾽ ie τὰς διαφορὰς δρῶμεν xa) brep- 

οχὴν οὔσας, τουτέστιν ὅσων τὰ μέρη παρ᾽ ἄλληλα τιϑέμενα χαὶ ἐξεταζό- 

μενα μὴ ἔχει διαφορὰς τῇ φύσει, μόνῳ CE τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον" πτερὸν 
‘ ~ Ἁ ΄ Γ᾿ ~ ~ > / 

γὰρ πτεροῦ χαὶ ῥύγχους ῥύγχος τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον μόνῳ διαφέρουσ © if im ty | ' H 

p- 645028 Ὅσαι μὲν οὖν πράξεις ἄλλων ἕ ν 

at πράξεις τὸν αὐτὸν τρόπον διεστᾶσι. 

, ᾽ν» Mv , -» 5 as \ ΚΡ ς 

λεγόμενον ὧδε ἔσται φανερόν: πρᾶξις ἐστι χαρδίας τὸ γεννᾶσϑαι 
» δι “ἃ , 5» \ \ »ν 345 ~5 

πράξεις OF χειρὸς εἰσι μὲν χαὶ ἄλλαι, ἀλλὰ 
‘ 

2 ᾿Ξ Ὁ 
ἐν αὐτὴ τὸ SuUgutoy ὕερυ. 

~2 

5 x 
~ 

δέ 

χαὶ τὸ προσάγειν τὰ ee ἐν τῷ στόματι, ὀδόντων δὲ τὸ λεαίνειν αὐτά, 

χοιλίας τὸ δέχεσϑαι καὶ ἕψειν, ἥπατος τὸ ἐξαιματοῦν. αὖται δὲ πᾶσαι at 

29 

δΙ 

10 

20 

1 περὶ αὐτῶν Pa 5 ὅτε ἐξέρχεται---εἰπὼν τὴν (8)] καὶ τὰ ἐξ ὧν ὃ wi δυσχέ 

ρειαν δὲ εἶπε τὴν S ὃ τῆς τοῦ ὅλου μορφῆς S 18. 14 τὸ---εἴδους} τ Ὁ 2 

χαὶ εἴδους σύνϑετον S 14 ἐν τοῖς φυσιχοῖς] χατὰ φύσιν ἐν 15 ee ἐξ-- 

εἴδους Supr. Υ S 15. 16 εἴδους τὸν λόγον δεῖ ποιεῖσϑαι καὶ τὴν μνείαν, ἀλλ᾽ οὐ περὶ 
~ MA « ay Lawl Ul > ~ - . ~ 

τῆς ὕλης, ἣ οὐδέποτε S 11 τοὐύτων--αὐτῶν (18) in marg. P 20 τοῦ om. 

21 ς or ) , Sia zat ὁ ὀφθαλμός om. 5 25 εἰσὶ πράξεις φησίν coll. ἃ 28 τῆς φύσεως 

35 post χοιλίας add. δὲ S 
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πράξεις ἕνεχα τῆς πράξεως τῆς χαρδίας εἰσί. διὰ yap τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν 

ταῦτα πάντα γίνεται: χαὶ ἔστι τῇ τῆς χαρδίας πράξει ἐγγυτέρα ἢ τοῦ 

ἥπατος, πορρωτέρα δὲ ἣ τῆς χοιλίας, χαὶ ταύτης ἢ τῶν ὀδόντων, χαὶ ταύτης 
΄ ~ ~ > , ~ ἢ τῶν χειρῶν. τούτων ody προρρηϑέντων τὸ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον: ὅσαι 

5 μὲν οὖν πράξεις ἄλλων ἕνεχα (αὐτίχα ἢ τοῦ ἥπατος πρᾶξις χαὶ τῆς 30 
, - »» ~ ide ~ > 7 ἣν, ΄ 

χοιλίας χαὶ τῶν ἄλλων ἕνεχα τῆς πράξεώς εἰσι τῆς καρδίας), ὅσαι οὖν πράξεις 
Vv "» an Vs σ , 5 aw~ σ ς ΄ ΄ Ν Νὰ 

ἄλλων πράξεων 7 ἄλλης ἕνεχά εἰσι, δῆλον ὅτι ὡς at πράξεις πρὸς τὴν 
~ 7 C , , Ὁ 

πρᾶξιν, οὕτω χαὶ τὰ μόρια, ὧν αἱ πράξεις, πρὸς τὸ μόριον. ἐγγυτέρα δέ, 

ὡς εἴρηται, ἣ τοῦ ἥπατος πρᾶξις τῇ τῆς χαρδίας πράξει. xal τὸ ἧπαρ 
» - 7 » 5 2 ’ Χ Pb) ~ 

10 dpa ἐγγύτερον τῇ καρδίᾳ ἤπερ τἄλλα μόρια. ἐγγύτερον ὃὲ οὐ τῷ τόπῳ, 80 
, » , ? ΄ e Ὁ v Oo 

χαίτοι ἴσως χαὶ τούτῳ, ἀλλ᾿ ὡς ἢ πρᾶξις ἔχει τὸ ἐγγύς, οὕτω χαὶ τὸ 

μόριον" χαὶ ἀντιστρέφει τὸν λόγον λέγων ὁμοίως δὲ χἂν εἴ τινές εἰσι 
πρότεραι πράξεις χαὶ τυγχάνουσιν οὖσαι τέλος ἑτέρων πράξεων; 

τὸν αὐτὸν τρόπον ἕξει τὰ μόρια ὡς αἱ πράξεις χαὶ at πράξεις ὡς τὰ μόρια. 85 

15 χαὶ τρίτον ὧν ὄντων ἀναγκαῖον τόδε τι ὑπάρχειν; toy αὐτὸν τρόπον 

ovow at πράξεις ὡς τὰ πράγματα, χαὶ ταῦτα ὡς at πράξεις. τὰ δὲ 40 

ἧς σαφῇ ἕως τέλους τοῦ BrBAtov χαὶ μηδεμίαν ἔχοντα δυσχέρειαν. 

4 ἐστι om. S 10 ἐγγυτέρω δὲ 5 11 τούτῳ] τοῦτο Pa 18. 14 χαὶ τυγ- 

χάνουσιν---ὡς αἱ πράξεις in marg. add. P 18 τυγχάνωσιν a Arist. P 14 at post 

zat om. Pa 17 ἑξῆς ἕως tod τέλους σαφῇ S τοῦ βιβλίου.--- δυσχέρειαν om. S 



SXOAIA ΕἸΣ TO AEYTEPON BIBAION ΤΗΣ AYTHS 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΊΑΣ. 

σ > (Εἰπὼν) ἐν τῷ πρώτῳ, ποταπὸν δεῖ εἶναι τὸν ἀχροατήν, ὅτι πεπαιδευ- 
ὶ τῶν χοινῇ πᾶσι τοῖς ζῴοις Dae, 

δίων ἐχάστῳ, ἵνα μὴ πολλάχις περὶ αὐτῶν 

ἀναγχάζοιτο λέγειν, χαὶ ὅτι δεῖ τὰ φαινόμενα περὶ τὰ ζῷα ϑεωρῆσαι πρῶ- 
τον, ἔπειτα χαὶ τὰς αἰτίας τούτων ζητεῖν, χαὶ ποσαχῶς τὸ ἀναγχαῖον, ἔτι 

τε χαὶ τὰς τοῦ []λάτωνος διαιρέσεις μεμψάμενος, νῦν περὶ τῶν αἰτιῶν 
μέλλει ἐρεῖν. ἐχ τίνων οὖν, φησί, μορίων συνέστηχξε χαὶ πόσων ἕχαστον 

10 τῶν ζῴων, τ ὦ ἐν τῇ πραγματείᾳ τῇ [Περὶ ζῴων eases ὅπου ἐν 
ἐννέα βιβλίοις τὰ περὶ πάντων τῶν ζῴων ates τὰς ὃὲ αἰτίας τού- 

, 
των χαὶ χαϑ’ ὃν τρόπον ἐτάχϑη ἕχαστον παρὰ τῆς φύσεως ἐπισχεπτέον. 

646212 Τριῶν & οὐσῶν τῶν συνϑέσεων. Ρ ρ 

- , , 3 Φ 4 ~ , re X 2 ~ 

Τρεῖς συνθέσεις λέγει ἐν ἑχάστῳ τῶν ζῴων, χαὶ πρώτην τὴν éx τῶν 

15 τεσσάρων στοιχείων. εἶτα ἀπορίαν ἣν ἄν τις ἠπόρησε λύει, πῶς ἐχ τῶν 

τεσσάρων στοιχείων συνιστάμεϑα ἐναντίων ὄντων χαὶ διὰ τοῦτο φϑαρτιχῶν 
ἀλλήλων, ὅτι βέλτιον εἰπεῖν συνίστασϑαι τὰ σώματα τὴν πρώτην ταύτην 

σύνϑεσιν οὐχ ἐχ τῶν στοιχείων GAN ἐχ τῶν δυνάμεων τούτων, ψυχροῦ 
ϑερμοῦ χαὶ ἔτι Eqpod χαὶ ὑγροῦ, μᾶλλον δὲ τῶν πρώτων ὡς ποιητιχῶν 

20 ἣ ἐχ τῶν δευτέρων ὡς παϑητικχῶν" τέως ὃὲ ἐχ τῶν τεσσάρων ποιοτήτων 
zat δυνάμεων, χαϑὼς χαὶ ἐν τῷ [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἔλεγε. χαὶ 
αὕτη μὲν ἢ πρώτη σύνϑεσις ἢ ἐν τῶν δυνάμεων᾽ αἱ γὰρ δυνάμεις διὰ 
ταύτας εἰσί. δευτέρα σύστασις χαὶ σύνϑεσις ἢ ἐχ τῶν ὁμοιομερῶν χαὶ 

» 

τρίτη ἢ ἐχ τῶν ἀνομοιομερῶν. πᾶσαι δὲ al ἄλλαι δυνάμεις ἀπὸ τούτων 
| ‘ ‘ 3 

-- 

2 Σχόλια---πραγματείας P, addito tamen uno verbo quod legi non potest: Σχόλια 

82 

εἰς 

τὸ δεύτερον τῆς Δριστοτέλους πραγματείας περὶ ζῴων μορίων a: σχόλια τοῦ δευτέρου B/// ἀπὸ 

τοῦ μέτρια μὲν οὖν S (ef. p. 36,12) 

3 Εἰπὼν ἐν τῷ πρώτῳ] hine incipit versio codicis F, de quo οἵ. Praef. Εἰ πὼν 

addidi 21 ἐν τῷ Περὶ γενέσεως xat φϑορᾶς B 2 24 πᾶσαι scripsi: πῶς F 
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οἴον εἰ πλεονάσει τὸ πυροὺς: ἢ ἀερῶδες, γίνεται τὸ σῶμα χοῦφον χαὶ 
> et μανόν, εἰ δὲ πλεονάσει τὸ γεῶδες, γίνεται βαρὺ χαὶ moxvoy. 

(. Ρ. θάθ.94 ᾿Επεὶ δὲ ἐναντίως eyet. 

[έ X ay. / > if S\ ‘A aid > \ ~ 5 , 

ένεσιν τὴν ὕλην φησίν, οὐσίαν GE τὸ εἶδος. ἐπεὶ γοῦν ἐναντίως 
σ δὴ 

ἔχει ταῦτα" τὰ γὰρ ὑπ τῇ γενέσει, ὥσπερ ἐστὶν ἢ οὐσία, πρότερα τή 
Ἁ 

φύσει ἐστίν: εἰς γὰρ τὸ εἴδος ual τὴν μορφὴν ἀποβλέπουσα ἢ φύσις χινεῖ 

τὴν ὅλην, χαὶ διὰ τοῦτο τὸ τῇ γενέσει τελευταῖον πρῶτόν ἐστι. χαὶ τίϑησι 
\ 4 σ 5 σ ~ ΄ \ ~ 4 ΄ Sees, > ‘ 

χαὶ παράδειγμα ὅτι οὐχ Evexa τῶν πλίνϑων xat τῶν ξύλων 7 οἰχία, ἀλλὰ 

ταῦτα τῆς οἰχίας ἕνεκα. ὡς γοῦν ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ 

τῶν φυσιχῶν. τοῦτο δὲ οὐ μόνον éx τῆς ἐπαγωγῆς δῆλον, ἀλλὰ χαὶ ex 

τοῦ λόγου. πᾶν γάρ τι, φησί, τὸ γινόμενον ἔχ τινος ὑλιχοῦ εἴς τι εἰδιχὸν 
- A id \ 3 ) a) et ¢ A on 2 3 τι \ δ 5 \ σ. A Ἁ 

ποιεῖται τὴν γένεσιν, χαὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς ὑλιχῆς εἰς ἀρχὴν εἰδιχὴν tyor τὴν 

yoov ὕλην φύσιν φησί, τὸ δὲ εἶδος οὐσίαν. ex τούτου γοῦν δῆλον ὅτι ἢ 
σι σ 6 φν᾿ Y> AA \ pad, (¢ oO Ἵ βιὸς τς , nd aS ’ Ae. 5 / 

ὕλη ἕνεχα τοῦ εἴδους χαὶ προτέρα ἢ ὕλη τῷ χρόνῳ, τῷ ὃὲ λόγῳ ἢ οὐσία 

χαὶ ἢ ἑχάστου μορφή. 
—_ 

p. 64602 Δῆλον δ᾽ ἂν λέγῃ τις. 

Ἢ ὕλη τῶν στοιχείων ἕνεχα τῶν ὁμοιομερῶν, τὰ ὃὲ ὁμοιομερῆ ἕνεχα 

τῶν ἀνομοιομερῶν" τοῦτο γὰρ ϑέλων δεῖξαι ποιεῖται τὸν λόγον ἐχ τῶν τεχνη- 

τῶν ὅτι ὃ τῆς οἰχοδομήσεως λόγος ἔχει τὸν τῆς οἰκίας, ὁ δὲ τῆς οἰκίας 

(οὐχ) ἔχει τὸν τῆς οἰχοδομήσεως. λόγος γὰρ οἰχοδομήσεως τὸ οἰχίαν 

ποιῆσαι τοιανδί, λόγος δὲ οἰχίας τὸ σχέπειν" χαὶ one τὰ eymepleyoueva 

ἐν αὐτῇ. ὥστε ἢ οἰκοδόμησις ἕνεχα τῆς οἰχίας, οὐ ΠΝ ἢ οἰχία ἕνεχα 

τῆς οἰχοδομήσεως. προτέρα ye τῷ χρόνῳ 7 οἰχοδόμησις τῆς οἰχίας, 

τέρα δὲ ἢ οἰχία. ὥστε χαὶ τὰ στοιχεῖα τῶν ὁμοιομερῶν πρότερα, τὰ 

ὃὲ ὁμοιομερῇ τῶν ἀνομοιομερῶν. χαὶ ἔσχε χαὶ ταῦτα ἐπὶ τοῦ τρία ἀριϑμοῦ 
\ , \ X ΄ αν 5 ~ \ » - \ , ΣΕ 7 

τὸ τέλος χαὶ τὸ πέρας, χαϑὼς ἐν τῷ []ερὶ οὐρανοῦ τὸν τρία εξύμνει. 

ὃ 

© ~ p. 646014 [loAvpopgwy ὃ 

Πολυειδεῖς εἰσιν af πράξεις τῆς χειρός. ἄλλη yap πρᾶξις tod πιέσαί 

χαὶ ἄλλη see τὸ λαβεῖν χαὶ ἄλλη τὸ ἀποτρέψαι. δμοίως χαὶ τοῦ ποδός" 

ἄλλη γὰρ πρᾶξις τοῦ βαδίσαι χαὶ ἄλλη τοῦ πατάξαι χαὶ τυ τοῦ ὀρχησασῦσι. 

πολυειδῶν γοῦν οὐσῶν τῶν πράξεων χαὶ αἱ δυνάμεις, ἐξ ὧν συνίστανται τὰ 

υόρια, διάφοροι. δυνάμεις δέ εἰσι μαλαχότης σχληρότης χραυρότης, τὰ τοιαῦτα. 

ἀνόμοιοι τοίνυν αἱ πράξεις, ἀνόμοιοι χαὶ αἱ δυνάμεις ἐξ ὧν Eso Προ οὕτω 

τῆς φύσεως οἰχονομησάσης εἰς τὴν προσήχουσαν πρᾶξιν. τὰ γὰρ ὁμοιομερῆ 
‘ > Μ > , ~ - \ 4 

yard μέρος διείληφε τὰς δυνάμεις: tod γὰρ ἥπατος τυχὸν τὸ μὲν μέρος 

6 o δ» \ 2 aN X ΄ μι δ, Ν AY Cee IN \ iE , - \ SX 

σχληρον τὸ «(OF υμαλαχόν, 1 χαροιας TO μὲν ὑγρὸν TO ξηρόν τὰ OC 

οὐχ addidi 26 ἐν τῷ Περὶ οὐρανοῦ] Α 1 p. 26829 566. 
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ἀνομοιομερῇ χατὰ πολλὰς δυνάμεις εἰσὶ χαὶ ἀλλήλαις συγχειμένας. xa 

δῆλον ἐχ τῆς χειρὸς χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ὀργανιχῶν μορίων, ποδὸς χαὶ τῶν 

τοιούτων. 

‘ p. 646027 (Ὡς μὲν οὖν ἕνεχά ttv)os. 

ἰ 4 , , ~ . , ‘ 

ὡς μὲν οὖν Evexd τινος πράξεως ταῦτα τὰ μόρια διὰ ταύτην τὴν 
, ‘ ‘ . ied v h ιν Ἁ Ἁ ~ cy ~ 

αἰτίαν τὴν τελιχὴν δηλονότι οὕτως ἔχει. ἐπεὶ OF χαὶ περὶ τῆς ὑλιχῆς 

αἰτίας ζητεῖται, φανερὸν ὅτι οὕτως ἔχει ὡς πέφυχεν ἔχειν πρὸς ἄλληλα. υχ 

τὰ γὰρ ἀνομοιομερῇ χαὶ ἐχ πλειόνων, οἷον χεὶρ πρόσωπον πούς, τὰ δὲ ἐχ 

πλειόνων χαὶ ἐξ ἑνὸς τὰ Hy ταῦτα γὰρ ἐξ ἑνὸς ὁμοιομεροῦς σύγ- 

χειται, λέγω τοῦ αἵματος, ἐκ πλειόνων δὲ σχημάτων: αὐτίχα ἢ χαρδία 

ἔχει σχῆμα χυλινδροειδὲς χαὶ χωνοειδὲς χαὶ σφαιροειδές. τὰ δὲ διοιο- 

μερῇ πολλὰ ἂν εἴη ὁμοιομερῆ. γράφεται χαὶ ἀνομοιομερῆ. 7 μὲν οὖν 

προτέρα γραφὴ τοῦτ᾽ ἂν βούλοιτο" ἐπεί, φησί, τὸ ἀνομοιομερὲς πολλά ἐστιν 

ὁμοιομερῇ, διότι ἐξ αὐτῶν σύγχειται, εἴπερ χαὶ τὸ ὁμοιομερὲς ex τῶν 

ἀνομοιομερῶν συνέχειτο, ἦν ἂν ual αὐτὸ ἐξ ὁμοιομερῶν συγχείμενον πολλῶν" 
2 on 

2» ς 

ἔχειτο οὖν τὸ ὁμοιομερὲς ἐξ ores ερῶν, καὶ αὐτὸ ἐξ Eav 
τὰ γὰρ ἀνομοιομερῇ οὐδέν εἰσιν ἕτερα ἢ ἕχαστον πολλὰ ὁμοιομερῆ. συν- 

~ a wv 

οὗ 
UTED, ee τὸ ὅμοιο- 

, ὅπερ ἄτοπον. 

ἢ δὲ δευτέρα τὸ ἀνομοιομερῇ εἴη ἂν τοιοῦτον" 

μερὲς συνέχειτο ἐχ τῶν ἀνομοιομερῶν, ἦν ἂν χαὶ αὐτὸ πολλὰ ἀνομοιομερῆ, 
σ ‘ 5 

ὥσπερ τὸ ἀνομοιομερὲς ἐξ pence συνιστάυενόν ἐστι πολλὰ ὁμοιομερῆ. 
3 ‘ \ a nid \ > X 4 ‘ 

ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ἄτοπον τὸ εἶναι τὸ αἷμα τυχὸν Cayo yap) πολλὰ 

πρόσωπα ἣ πολλὰς χεῖρας. 

p. θ41.ι5 ‘H δ᾽ αἴσϑησις ἐγγίνεται πᾶσιν. 

VA Χ 5 ‘ 4 5 ~ > ‘ at 

Τὰ μὲν ὀργανιχὰ μόρια ἀνομοιομερῆ εἰσι, τὰ δὲ αἰσϑητήρια δμοιο- 

μερῇ. xal γὰρ ἢ αἴσϑησις ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι, διότι 

αἰσϑήσεων ἑνὸς γένους χαὶ ὑποχειμένου δεχτιχή ἐστιν, οἷον ἀχοὴ ψόφων, 
utd. ἑχάστ ath τῶν 

χυμῶν γεῦσις, χρωμάτων ὅρασις, ὀδμῆς ὄσφρησις. περὶ δὲ τῆς ἁφῆς 

παραχατιὼν ἐπαπορεῖ, ὅτι πλειόνων αὕτη δεχτιχή ἐστιν. ἢ τοίνυν αἴσϑησις 

δυνάμει οὖσα ὅπερ τὸ ὅτ τὸ pee ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος. 

ὥστε εἰ ἔστι τὸ αἰσϑητὸν τὸ αὐτὸ ἤτοι ἕν τῷ γένει, χαὶ τὸ αἰσϑητήριον 

λοιπὸν τὸ τούτου ἀντιληπτιχὸν ἕν ἐστι χαὶ ἁπλούστατον. ἢ γὰρ ὕδωρ ἐστὶν 

ὡς τὸ χρυσταλλοειδὲς ὑγρὸν τὸ τῆς ὄψεως, ἢ ἀὴρ τὸ τῆς aunts ἢ ἄλλο 

τῶν στοιχείων τὰ τῶν λοιπῶν αἰσϑητηρίων, χαϑὼς ἐν τῷ Lept αἰσϑήσεων 

χαὶ αἰσϑητῶν λέγει. 

Osx p. 647915 “Ev Owotowepet μέν. 

ph~ we 5 , \ ΄ ~ Vv Ἁ Le ~ ξ΄ > , 

Τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων χαὶ ὁμοιομερῶν ὄντων χαὶ ἁπλῶν, ws ἐρρήϑη, 
oy 

‘ 

aon ~~ 3 ~ ~ v > \ ~ 5» ~ " ΄ 

ὕδατος τοῦ ὀφθαλμοῦ χαὶ τῆς ὄψεως, χαὶ ἀέρος ἐπὶ τῆς duos, εὐλόγως 

4 lemma ex Arist. explevi 33. 84 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεων καὶ αἰσϑητῶν] c. 2 
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οὶ fe 

συμβέβηχεν ἐπὶ τῆς ay Pais ἔχειν μὲν ταύτην τὸ ὁμοιομε ερές, οὐ why δὲ χαὶ Ὁ 

ΕΊ 
\ Cc ~ ΄ 

τὸ ἁπλοῦν, ὦ 

χα 
x 

ς εἶναι χαὶ ταύτην ἐξ ἑνὸς στοιχείου. οἷόν ἐστιν ἢ σὰρξ χαὶ 

Nas αἱ οὐχ ἁπλοῦν, GAR ἐχ τῶν τεσσάρων συγχείμενον στοιχείων, 

ὅτι χαὶ διάφορα τὰ ὑποχείμενα αὐτῇ ϑερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, μαλαχὸν 
5 REO: τραχὺ λεῖον, καὶ τὰ τοιαῦτα. ἣ γοῦν σὰρξ τῆς ἁφῆς αἰσϑητήριον 

οὖσα ὡς ΟΣ τῆς ὁράσεως, χαὶ τὸ ἀνάλογον ai σαρχὸς ἐπὶ τῶν 

ἄλλων, οἱονεὶ ἐπὶ τῆς σηπίας τὸ ὀστραχόδερμον, εἰκότως ὑλικώτερον καὶ 
σύνθετόν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον αἴσϑησιν (μὴ) ἔχειν τὸ ζῷον, διὰ τοῦτο 
χαὶ ὁμοιομερῇ μόρια ἔχει: ἢ γὰρ αἴσϑησις ἐν τοῖς τοιούτοις, at ὃξ πράξεις 

10 ἐχ τῶν CEU OO ΤΟΣ ν δὲ ων τῇ χαρδία ἐστὶν a αἰσϑητιχὴ δύναμις χαὶ 
«ον 

ὑὕρεπτιχή" διὰ τοῦτο χαὶ ἢ χαρδία ἀμφότερον ἔχει. 

p. 647298 “Het μέν ἐστι δεχτιχὸν πάντων τῶν αἰσϑητῶν τῶν ἁπλῶν. 

>) il \ id Ὁ, ’ δ ees 5 , b} ~ } ΄, 5 \ \ \ 

Enel ἢ χαρδία 7 τὸ ταύτῃ ἀνάλογον ἐν τοῖς ἀναίμοις ἐστὶ καὶ δεχτιχὴ 
΄ - ~ \ > ~ ΄ ~ & 

πάντων τῶν αἰσϑητῶν, ἐστὶ χαὶ χινητιχὴ διὰ τῶν ἐνόντων αὐτῇ νεύρων, ἢ 
15 μὲν τὰ αἰσϑητήρια ὁμοιομερῇ zal ἁπλᾶ, τῶν ἁπλῶν χαὶ αὐτὴν εἶναι μορίων | ‘ i | ’ | 

Boren SE Searcy ate ἜΠΗ ΕΣ Gh σὲ Boe δ att συμβέβηχεν, ἢ δὲ χινητιχὴ xal πραχτιχή ἐστι χαὶ at πράξεις διὰ τῶν 

ἀνομοιομερῶν, ἀνομοιομερῇ χαὶ ταύτην εἶναι. διαιρεῖται γὰρ χαὶ αὖτ ὶ ety | 

χαϑάπερ χαὶ τὰ ἄλλα τῶν σπλάγχνων εἰς ὁμοιομερῆ" διὰ δὲ τὸ τῶν σχη- ς i | Cif 

μάτων πολυειδὲς χαὶ ἀνομοιομερής ἐστιν. οι. δὲ ταύτῃ χαὶ τὰ 
΄ id , ~ a Ὁ ’, v ~ 

20 ἄλλα σπλάγχνα" αἱματιχὴ γὰρ ἢ φύσις αὐτῶν, διότι διαλείψεις ἔχει τοῦ 

αἵματος ἐπὶ πόροις φλεβιχοῖς" χαϑάπερ οὖν ὕδατος this, οὕτω προχεῖται 

ἐχεῖσε διὰ τῶν φλεβῶν ἣ τοιαύτη πρόχυσις. ἐπεὶ δὲ χαὶ ἢ χαρδία τρέφε- 
ο Ὁ σ » af σ - \ , 

ται ἐξ αἵματος, (εὔλογον ἐξ αἵματος) συνεστάναι: πᾶν γὰρ τὸ τρεφόμενον 

ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς χαὶ ὁμοίου τρέφεται, οἷον ἢ σὰρξ ὑπὸ τῆς σαρχὸς χαὶ 

ἢ χαρδία ὑπὸ τοῦ αἵματος. τῷ σι 

p.647610 (Τῶν δὲ ὁμοιομερ)ῶν. 

Περὶ τῶν ὁμοιομερῶν ΒΈΠ ΟΣ λέγει ὅτι τὰ μὲν μαλαχὰ χαὶ ὑγρά, τὰ 
: 
v > 

ὃξ oxi x0 ENEO ὰ μὲν ἡ ὅλω (ἢ) ot ἂν ἢ ἐν τῷ Cow [ἡ OS Ox 1,00 χαὶ στερεά, ὑγρ υξν ἢ 5. (ὧδ 8 Ἢ ξ ἢ nw [ἢ 

σ΄ 

Ὧ 

΄ \ 5 , ca , > 5 A 

ἤλως]}" τὸ γὰρ αἶμα ἐξελϑὸν πήγνυται χαὶ οὐ μένει ὑγρὸν. [αἷμα] ἰχὼρ 
. 

80 οἷον αἷμα διεφϑαρμένον, πιμελὴ ἢ ἐπὶ τῶν χοίρων, στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν προ- 

βάτων, μυελός, γονή, χολή, γάλα ἐν τοῖς ἔχουσι. τούτων γὰρ τὰ μὲν 

ὅγρά, τὰ δὲ μόνον μαλαχά" τὰ δὲ ξηρὰ χαὶ στερεὰ ὡς ἄχανϑα, τὸ μεσαί- 

τατον ὀστοῦν τοῦ ἰχϑύος, νεῦρον, φλέψ. ἣ δὲ φλὲψ εἰ μὲν ἐγχαρσίως 

διαιρεϑῇ, οὐ διαιρεῖται εἰς ὁμώνυμα ξαυτῇ οὐχέτι γὰρ τὸ διαιρεϑὲν λέγε- 

85 ται φλέψ, ἐπεὶ 

τῆς φλεβός: εἰ 
τὰ μόρια λέγονται. 

Ν ’ 5 ‘ ‘ σ >] ἃ ΄ \ 

οὐδὲ χοιλότης εστι TEPLEATLAT) αἵματος, οπερ ἐστιν ορισμος 

.) 

ὃς δίχα διαιρεϑῇ, διαιρεῖται εἰς ὁμώνυμα ἑαυτῇ, ual φλέβες 

8 μὴ addidi 23 εὔλογον ἐξ αἵματος addidi 26 lemma ex Arist. explevi 28 ἣ 

addidi 28. 29 7 ὅλως delevi 29 αἶμα delevi 33 éyxapstws scripsi: ἐγκαρδίως F 
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pe Ἢ 
ρ. 647018 ἔστι γὰρ ὡς ἐνίων. 

‘ 
AY Ὁ’ ὌΝ , σ 

Ei μὲν ἐγχαρσίως διαιρεϑῇ, οὐχ ὁμώνυμα τὰ μέρη τῆς φλεβός" ε A a | i? s pe AB) 4 X t ws & μξρη tis 9 Sp IS — 

δὲ δίχα, ὁμώνυμα. προσώπου GE πρόσωπον, ὅπερ ἐστὶν ἀνομοιομερές, 
~ Ce , na ~ 

οὐδαμῶς ἐστιν ὁμώνυμον μεριζόμενον. τέως ὃὲ χαὶ τοῖς. ὑγροῖς χαὶ τοῖς 
~ 5 , ~ , ~ ΄ 

ξηροῖς πολλοὶ τρόποι τῆς αἰτίας εἰσίν. Ex γὰρ τῶν διοιομερῶν συνέστηχε 

τὰ ὀργανιχὰ μέρη" ἐχ γὰρ ὀστῶν χαὶ νεύρων χαὶ σαρχῶν χαὶ ἰνῶν χαὶ 
~ ΄ ~ σ > ς \ \ > \ Ύ παρ δος 

φλεβῶν συνίσταται ταῦτα, ὥστε δ πο τ τὰ μὲν εἰς τὸ εἶναι, ὡς 7, 

ἡλῶττα οὐχ ἐν τῷ λαλεῖν GAN ἐν τῷ γεύεσϑαι, τὰ δὲ εἰς τὸ ἐνεργεῖν ὡς 

at χεῖρες, τὰ δὲ ὡς τροφὴ εἶναι τῶν ἄλλων, ὥσπερ τροφή ἐστιν ὁ μυελὸς 
ra > ~ > a) ~ ι \ 7 τ Ὁ ~ Les Vers Ses τῶν ὀστῶν, εἰ xal doteoyevy tov μυελὸν ᾿Ιμπεδοχλῆς λέγει. εἴ τι yap 

- ΄ ~ ΄ aed ae ν τοῖς ease αὐξανόμενον, ἐξ ὑγροῦ λαμβάνει τὴν αὐζησιν" εἰ 

@- x XR on ἊΣ My O72 Msg 

΄ , χ ~ ὟΝ , \ at , 

ἑτέρου ἤγουν ἐχ ξηροῦ, ἀλλ᾽ ὑγρανϑέντος τέως. τὰ OE περιττώ- 
, 3 ~ ~ ~ ΄ ματα ἤγουν ἀφοδεύματα συυμβέβηχεν εἶναι τῆς ξηρᾶς τροφῆς ὑπόστασιν, 

ὥσπερ τοῦ ὑγροῦ τὸ οὖρον. 

p. θ4τυῶ9 Αὐτῶν δὲ τούτων. 

\~ ¢ , > Ὑ» ~ ΄ \ 

Τῶν αἱμάτων at διαφοραὶ πρὸς ἄλληλα τοῦ βελτίονος Evexev. ὡς γὰρ 

τὸ πα Δ το ἰσχύος ποιητιχώτερον, οὕτω τὸ λεπτότερον νοήσεως. διαφέρει 

o7 (η΄ 
vs ~ ~ ΠΥ \ ~ 

αἷμα αἵματος χαὶ ἐν ἄλλῳ xat ἄλλῳ ζῴῳ χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ ἑνὶ τοῦ 
’ , vw \ we Ἁ τὰ 

ζῴου σώματι, οἷον ἄλλο atua ἐστι πρὸς τὰ ἄνω μέρη χαὶ ἄλλο πρὸς τὰ 

χάτω. μὴ μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ αἵματος ἐν τοῖς ἐναίμοις ἔστι διαφορά, ἀλλὰ 

χαὶ τοῦ ἀναλόγου τῷ αἵματι ἐν τοῖς ἀναίμοις. χαὶ γὰρ μέλιττα χαὶ μυῖα 
» ς ΄ ,\~ 5 , \ , pie ἄναιμα, GAN ἢ μέλιττα πολλῶν ἀναίμων φρονιμωτέρα τὴν φύσιν ἔστιν. 

3X [ cia ‘ > ΄ > ~ \ \ cr , ΄ ᾿Ξ X παὶλ ΡΝ ὅρα γὰρ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς χαὶ τὰς ἑξαγώνους σύριγγας" ἰδξ πάλιν xat 
τοῦ ἀράχνου τὴν ἱστουργιχὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ τὰς μυίας ἁλίσχεσϑαι. 

Ρ. 64829 Αριστα δέ. 

z \ , ~ F gy »Ξ ΄ 
Ht μὲν γὰρ λεπτὸν τὸ αἷυά ἐστι, ποιεῖ αὐτὰ φρόνιμα, ἢ ὃὲ ϑερμόν, 

ποιεῖ αὐτὰ ἀνδρεῖα. διὰ τοῦτο πρός τε ἀνδρείαν χαὶ πρὸς φρόνησιν ἔχει 

χαλῶς τὰ τοιαῦτα τῶν αἱμάτων. διὸ διαφέρει χαὶ ἐν τῷ ἑνὶ ζῴῳ τὸ 

αἴμα χατὰ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω, χαὶ τὸ ϑῆλυ (xpos) τὸ ἄρρε εν χαὶ τὰ 

δεξιὰ μέρη πρὸς τὰ ἀριστερά. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τοῦ αἵματος ἔχει, ὅτι ἐστὶ 
, τ διαφορὰ αὐτοῦ χαὶ ἐπὶ διαφόρων σω(μάτων τῷ elder) καὶ ἐπὶ διαφόρων 

τῷ ἀριϑμῷ, ὡς ἐπὶ ἀνδρὸς χαὶ γυναιχός, χαὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς ζῴου 

τῷ ἀριϑμῷ χατὰ τὰ ἄνω χαὶ τὰ χάτω χαὶ τὰ δεξιὰ χαὶ τὰ ἀριστερά, 

οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων ἔχει τῶν τε ὁμοιομερῶν χαὶ τῶν ἀνομοιο- 

μερῶν. ἔχουσι yap μὴ μόνον πρὸς ἄλληλα ταῦτα διαφοράν, ἀλλὰ χαὶ 

29 

2 éyxapdiws F 21 ἐναίμοις F 22 ἀναίμων) sie etiam Arist. ESUV: ἐναίμων 
Arist. vulg. 26 λεπτὸν scripsi: χαλεπὸν F 29 πρὸς addidi 91 σωμάτων -- 

εἴδει] ow deinde IX litt. evanidae F 
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\ Vv 5) ‘ A id wv \ wv , \ 3 ~ 5 ~ \ CN 

QUTA πρὸς ἑαυτὰ ἐν TE Las χαὶ ἄλλοις ζῴοις χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ EVE 

τῷ ἀριϑμῷ, ὥσπερ τὰ σπλάγχνα χαὶ αἱ χεῖρες χαὶ αἱ χεφαλαὶ χαὶ τὰ λοιπά 

p. 648223 (Πολλῶν, γὰρ ἣ φύσις. 

Πολλῶν γὰρ μορίων φύσις ἀνάγεται εἰς ταύτας τὰς ἀρχὰς ἥτοι τὸ 
tg jp) Depuov χαὶ τὸ ψυχρόν, χαὶ διὰ τοῦτό ἐστιν avayxatov εἰπεῖν περὶ Depuod σι 

χαὶ ψυχροῦ. ἀμφισβητοῦσι yap πολλοί, φησί, ποῖα τῶν ζῴων ϑερμὰ xat 

ποῖα ψυχρά, χαὶ λέγουσί τινες τὰ ἔνυδρα ϑερμά, τὰ δὲ πεζὰ ψυχρά, χαὶ 

τὰ ἄναιμα ϑερμα, τὰ δὲ ae oes χαὶ τὰ ϑήλεα ϑερμά, ὡς ἰ]αρμενίδης, 

τὰ ὃὲ ἄρρενα σὸς διὰ τοῦτο yao χαὶ πολυαίμους γίνεσθαι τὰς Tova 
10 χαὶ τοῖς χαταμηνίοις συνέχεσϑαι: "Eunedoxhys τοὐναντίον φησίν. of δὲ 

λέγοντες τὰ ἄναιμα ϑερμότερα τῶν ἐναίμων τάχα ἂν εἴποιεν καὶ αἰτίαν, 

ὅτι οὐχ ἐχώρησεν % φύσις προστιϑέναι χαὶ αἷμα τοῖς τοιούτοις ἀναίμοις 

ϑερυοῖς οὖσι, μή πως πάντῃ ϑερμανθϑέντα ἀπόλωνται. 

p. θ48188 Εἰ δ᾽ ἔχει τοσαύτην. 

15 Τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν ἐναργέστατον περὶ τὴν οὐ ἐστιν. εἰ 

γοῦν περὶ ταῦτα τὰ ἐναργῆ ἐστιν αἰ οιοβττησίς τισι, τί ἂν ποιήσαιεν ἐχεῖνοι 

περὶ τῶν ἄλλων, ἤγουν τοῦ δγροῦ χαὶ τοῦ ξηροῦ; ἐπεὶ δὲ φιλόσοφοί εἰσιν 
a 4 of περὶ τούτων ἀμφισβητοῦντες, det μὲν ὑπολαμβάνειν εὐλόγως τούτους 

χαὶ παρά τινα αἰτίαν εὔλογον ἀμφισβητεῖν. ἔοιχε γοῦν διὰ τὸ πολλαχῶς 
\ xX 20 ee οὐχ ἁπλῶς τὸ ϑερμὸν ἀλλὰ τὸ ϑερμότερον ταῦτα λέγειν ἐχείνους 

τὰ ἐναντία. ἕχαστος γὰρ τἀναντία λέγων δοχεῖ τι λέγειν. διὸ ἐπεὶ περὶ 

φυσικῶν πραγμάτων ζητοῦμεν, ποῖα ϑερμὰ χαὶ ποῖα ψυχρά, δεῖ μὴ 

λανϑάνειν χατὰ ποῖον σημαινόμενον πολλαχῶς λεγομένων τούτων Get λέγειν 

ἐπὶ τούτοις: ταῦτα γάρ εἰσι χαὶ αἴτια σχεδὸν παρὰ τὰς ἄλλας ἐναντιώσεις 

25 χαὶ ζωῆς χαὶ θανάτου χαὶ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως χαὶ νεότητος χαὶ γήρως 

χαὶ νόσου χαὶ ὑγείας χαὶ τῶν λοιπῶν. 

ἰὴ ΄ 

p. 64812 Ἕνα μὲν οὖν τρόπον. 

‘Eéayas φησι τὸ ϑερμότερον: πρῶτον μὲν by’ οὗ μᾶλλον ϑερμαίνεται 
τὸ ἁπτόμενον, ὡς τὸ ζέον ὕδωρ μᾶλλον ϑερμαίνοι ἂν τὸν ἁψάμενον αὐτοῦ 

80 παρὸ τὸ πῦρ' τὸ γὰρ πῦρ ee διαφορεῖσϑαι διὰ a λεπτομέρειαν. 

δεύτερον τὸ μᾶλλον αἴσϑησιν ἐμποιοῦν, ὡς ὃ are TD BOA EVO σίδηρος Dep- 

μότερος πυρός. τρίτον ἐὰν μετὰ λύπης ἤτοι ἀλγηδόνος ἐμποιεῖ thy αἴσϑησιν 
~ ~ , ~ nl ~ , ΄ 

τῷ αὐτοῦ ϑιγγάνοντι" μᾶλλον γὰρ ἂν ἐχεῖνον λυπήσοι ὃ πεπυραχτωμένος 
‘> \ \ ~ Vv >) > ~ ~ => , ‘ Ὁ 

σίδηρος παρὸ τὸ πῦρ. ἔστι ὃ ὅτε δοχεῖ τοῦτο ψεῦδος" πολλάχις γὰρ 7 

3 lemma explevi ex Arist. 9 πολυαιμου (v litt. evanid.) σϑαι γίνεσθαι F 

27 “Βνα---οὖν] ἐναντίον F 29 ἂν] ἐν F 33 ἂν éxeivoy scripsi: 6. IX litt. 

evanidae F 34 παρὸ] παρὰ F 
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ἕξις ἐχείνου tod σώματος τοῦ ἁψαμένου αἰτία γίνεται τοῦ ἀλγῆσαι: ahd 

οὐ παρὰ τοῦτο ῥηϑήσεται τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἁπλῶς ϑερμόν, ἀλλ᾿ ὡς πρὸς 

τὴν τοιάνδε ἕξιν τῆς σαρχός. τέταρτον τὸ τηχτιχώτερον᾽ τὸ γὰρ πῦρ 

τήχει πλέον τοῦ ξύλου τοῦ ἁπτομένου. πέμπτον τὸ πλέον πῦρ τοῦ ὀλίγου 

πυρός. ἕχτον τὸ ϑαλάσσιον ὕδωρ ὡς μὴ ταχέως ψυχόμενον ϑερμότερον 
σι 

τοῦ ἄλλους ἕβδομον τὸ ϑᾶττον ϑερμαινόμϑνον ὡς τὸ ποτάμιον ὕδωρ. 

ἐχβληϑέντος οὖν τοῦ μετὰ λύπης ἕξ ἐγχαταλείπονται. 

7 Ξ ΄ Aa 
p. 648026 Θερμαΐίνει μὲν yap. 

Ad 5 ~ \ INI ~ ~ ~ , ~ ~ 

Τίϑησιν ἐντεῦϑεν τὰ παραδείγματα τῶν τοῦ ϑερμοῦ τρόπων. τοῦ γοῦν 
a, , a a ᾿ Ἁ ΤΣ on ~ 5 ie ~ Dae / 

10 πρώτου τρόπου ὅτι ϑερμότερον τὸ ζέον ὕδωρ τῆς φλογός, τοῦ Ge τρίτου 
‘ 

παράδειγμα xater δὲ χαὶ τήχει τὸ καυστὸν χαὶ τηχτὸν ἢ φλόξ, τὸ δ᾽ 

ὅδωρ οὐδέν. τοῦ δὲ τετάρτου ἔτι ϑερμότερον μὲν τὸ ζέον ὕδωρ ἣ πῦρ 

ὀλίγον, τοῦ δὲ πέμπτου τὸ ψύχεται δὲ xal ϑᾶττον καὶ μᾶλλον τὸ 

ϑερμὸν ὕδωρ μιχροῦ πυρός. [τοῦ δὲ τρίτου τὸ ἔτι ὃὲ ϑερμότερον 

15 μὲν χατὰ τὴν ἁφὴν τὸ ζέον, ψύχεται δὲ ϑᾶττον χαὶ πήγνυται τοῦ 

ἐλαίου.] τοῦ δὲ ἕχτου τὸ ἔτι δὲ λίϑοι χαὶ σίδηρος καὶ τὰ τοιαῦτα 

648685 Πρὸς δὲ τούτοις τῶν λεγομένων ϑερμῶν. Ρ i h 

ots ἄλλην αὖϑις διαφορὰν λέγει τῶν λεγομένων Dep- 

μῶν, χαὶ ὅτι τὰ μὲν οἰχείαν ἔχει τὴν ϑερμότητα (τὰ δὲ ἀλλοτρίαν) 

90 χαὶ ἣ ἀλλοτρίαν ἣ οἰχείαν πλεῖστον διαφέρει. ϑαάτερον μὲν γὰρ αὐτῶν 

οἱονεὶ τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν τὴν ϑερμότητα χατὰ συμβεβηκὸς ϑερμὸν ἂν 

εἴη, ὥσπερ χαὶ ὃ βουσιχὸς ἀπ τς τοῦ ἄλλως πως χαὶ εἰς ὑγείαν 

διαχειμένου, διότι πορέττε ι. 00 γὰρ ὃ βουσικὸς ὃς ρμότερος; ἀλλ ὃ πυρέτ- 

των πρὸς tov wed” ὑγείας ϑερμόν. ἐπεὶ ὃὲ τὸ μὲν aiua ὡς οἰχείαν ἔχον 

25 τὴν ϑερμότητα xa αὑτὸ ϑερμόν, τὸ δὲ ὕδωρ ὡς ἀλλοτρίαν ἔχον τὴν ϑερ- 

μότητα χατὰ συμβεβηκός, ψύχεται μὲν βραδύτερον τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ϑερμόν, 

ὅτι οἰχεῖον ἔχει τὸ ϑερμὸν ὡς αἶμα καὶ ἔλαιον, μᾶλλον ὃὲ ϑερμαίνει τὴν 

αἴσϑησιν τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ϑερμόν, διότι ξένην χαὶ ἀλλοτρίαν δεξάμενον 

τὴν ϑερμότητα παρὰ λόγον ἔχον ταύτην χαὶ πλείονα τοῦ εἰχότος εἰχὸς δέξα- 

80 σϑαι τοῦτο τὴν ϑερμότητα. εἰς δὲ τὴν χαῦσιν τὸ ἀνάπαλιν γίνεται" τὸ 

γὰρ χαϑ' αὑτὸ ϑερμὸν μᾶλλον χαίει ἢ τὸ χατὰ συμβεβηχός, ἤγουν φλὸς 

τοῦ ζέοντος ὕδατος. ὥστε τὸ χρῖναι ὁποῖον ϑερμότερον δυοῖν ὄντοιν οὐχ 

ἁπλοῦν ἐστιν. 

p. θ49418 "Evia δὲ τῶν τοιούτων. 

- - σ 5 v ~ [ἡ ~ Ἃ \ Ἅ 3 

35 Εἰσί twa τῶν ϑερμῶν ἅπερ οὐχ ἔστιν εἰπεῖν ἁπλῶς ἢ ϑερμὰ Ἢ οὐ 

ϑερμά. οὔτε γὰρ χατὰ συμβεβηχὸς ἔχουσι τὸ ϑερμὸν οὕτως ὥστε γίνεσϑαι 

14 ἔτι ὅτι F τοῦ δὲ---ἐλαίου (16) delevi 19 τὰ--- ἀλλοτρίαν addidi 

23 διαχειμένης F ὁ povorxds] /// tx /// F 36 οὔτε] οὕτω F 
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A 5 ’, 3 

χαὶι ἀπογίνεσϑαι εν 

ἐστιν, ὥσπερ [τῷ] 
ἔχουσι τὸ ϑερμὸν ὥσπερ ὃ ἥλιος, εἰ 

HOTA τινας 

5 Of εἰσι 
, ~ \ >} x. 40 Vv Ἁ 

TOUTO γὰρ Depuoyv ἐστιν, GAA οὐτε XATS 
5 

Ἰίνεσϑαι χαὶ ἀπογίνε 
> v Pe \ 

Awa, Gute 

χειμένης αὐτῷ" 

λέγω περὶ αἵματος, Ὁ) 

γὰρ ὑποχείμενον 
2 > ᾿ δὲ 

ξεν, ΩΡ υὴν bE 

ὃ δὲ ἄνϑραξ ἀποσβεσϑεὶς ψυχρός 

αὐτοῖς τοῦτο δὴ 

ἐν τῷ λίϑῳ ϑερμῷ, οὔτε αὖϑις φύσει χαὶ ae ν 

τῶν φυσιχῶν ὅτι 
~ \ x ρ΄ - \ 

ταῦτα τὰ μὴ ἁπλῶς ϑερμὰ 

υὴν φυσιχῶς χαὶ 

τῷ πυρὶ ἢ χαπνὸς 

A 

τὸ ϑερυόν, χαὶ 

> 

ἐχ τῆς 

σϑαι ἐν αὐτῷ τὸ ϑερυόν, μένειν δὲ 

ε x ~ ἽΝ - , 

ὡς τὸ TOP, ἀλλὰ πρὸς τοῦτο συγχρινόμε 
\ 5 Vv. ar 

ἐστιν. ἔλαιον ὃξ 

-« 

μένειν ἐχεῖνο 

ταχυτῆτος τὸ ϑερμὸν λαμβάνει. 

MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. B 2 [Arist. p. 649213. 24 01] 

v7 γε χαὶ περὶ τούτου ἔστιν ett πεῖν 
f 

7, οὐ ϑερμά; ὥσπερ τὸ αἷμα, φησίν: 
συμβεβηχὸς ἔχει τὸ ϑερμόν, ὥστε 

χεῖνο “UL παλιν 

τὸ γὰρ φλέγμα ψυχρὸν ὃν ὅλη τοῦ αἵματός ἐστι KEY po pov oO χη { 9S ἔστι, 
ἀρχῆϑεν ἐξ αὐτῆς δὴ τῆς φύσεως τῆς ὗπο- 

χαὶ τί 
σ \ >) Ἀν Νὰ ~ ~ ΄ 5 / x 

ὅπου γε χαὶ αὐτὸ τὸ πῦρ τοιοῦτόν τι ἐστί; τὸ 
x »ν» - >) , ΄ 

ἢ ἄνθραξ ἐστίν: ὃ χαπνὸς ϑερμὸν 
> 

ψυχρὸν ἐστιν" 

“aL πεύχη ἤγουν βητίνη 

Vv ’ [4 (ΟΞ ἌΓ ΞΡ Ἃ Δ ττΎΞ , “ἢ μ Nie De 

ἄλλον τρόπον ϑερμόν, ὅτι γίνοιντο ἂν χαὶ YOY OA, μεινᾶντα ἔλαιον χαὶ PFT. 

. 

᾿Αλλὰ He one τὴν ϑερμότητα ἐν 

p. 649294 Ἔχει δὲ ϑερμότητα. 
~ 

‘ 

~ Ta 4 Vv 

τῷ τυρῷ οἷον KOVLA τοι 

ἄσβεστος χαὶ τέφρα χαὶ χατὰ ἀνάλογον ταύτης χαὶ τὰ ὑποστήματα τῶν ζῴων. 

ai ἀφοδεύσεις᾽ 

ποτ νον ἢ χολή, ἣν ὠχράν φασιν οἱ ἰατροί. 

γειαν γίνεσϑαι. 

τὸ ψυχρὸν ὁμοίως. 

ae Pome: τὸ ψυχρὸν ὡς τὸν χρύσταλλον, τὰ 

τὸν χε σου 

τῷ σι 

p. 04951 
ys a ΄ ‘ \ 

To δυνάμει χαὶ τὸ 
, σ KOs, ὥς 

ϑερμόν ἐστιν τὰ πίονα ἐν τῷ ταχὺ ϑερμαίνεσϑαι xa 

χαὶ λέγει περὶ τοῦ ψυχροῦ ὅτι τὰ 
ar ~ 

δὲ (γῆς 
\ \ C \ ate = οἷς ~ ~ 

χαὶ τὰ ϑερμυὰ THyvora Oro Tob ψυχροῦ 

(ὧν ve 

χἀχεῖνα γὰρ ϑερμά εἰσιν ὡς ἣ τέφρα. 
1 i 

\ ‘ 

τὸ οὖν ϑερμὸν καὶ πήγνυσι χαὶ τήχει 

\ 

Οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον. 

ὄντα) 

ταχὺ 

ἀλλὰ χαὶ ἐχ τῶν 

ἄλλον τρόπον πάλιν 

ὶ τὸ δυνάμει εἰς ἐνέρ- 

Ἤτον διαλύει, χαὶ 

ἐξ ὕδατος συνιστά- 
- 
> 

υὲν χαὶ 

ἀλύτως ὅσα μᾶλλον 77s, λυτῶς δὲ [χαὶ] ὅσα ὕδατος, ὡς τὸ πηϊνύμενον ὕδωρ. 

ργεία χαὶ τὸ xaW αὑτὸ χαὶ τὸ κατὰ συμβεβη- 

φασιν ἐξηγηταί, ᾿Αριστοτέλης πρῶτος 7 χομιδῇ σὺν ὀλίγοις χαὶ 

εὗρε χαὶ ἐπλάτυνε, δι᾿ ὧν ἀμφιβαλλόμενα τοῖς παλαιοῖς φιλοσόφοις συνεβί- 
a) om σ ~ 9 ΄ \ aN oa 

βασεν, ὥσπερ ἀρτίως χαὶ Tsp αἵματος. 
> 

ψυχρὸν γὰρ εἰπόντων αὐτό τινων 

ϑερμοῦ φανεροῦ φαινομένου συμβιβ ἡάζει ὃ φιλόσοφος ὅτι τὸ μὲν τί ἣν εἶναι 

Hyooy τὸ εἶδος αὐτό, ὅπερ φησὶ συνδυαζόμενον, ἤγουν μετὰ τῆς ὕλης; 

ϑερμόν ἐστιν, ἢ 6 τοῦ αἵματος ws) ψυχρά: φλέγμα yap ψυχρὸν ἣ τοῦ 

αἵματος ὕλη. 

5 

ὑερμὰ πάλιν “xT 

2 τῷ prius delevi 

17 τῶν ζῴων] τῆς ζωῆς F 

τήχει) /// pe F νῦν F 

post γῆς spatium IX litt. vacuum rel. F 

3 μή] μὲν F 10 φησίν] φύσιν F 

19 ἣν] καὶ F 

χαὶ delevi 

φασιν] »/// 

23 γῆς ὄντα] litt. VII evanidae F 
ς 
“ 

ὕδατα 

ἔτι, φησί, χαὶ χατὰ τὸ δυνάμει χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ πολλὰ χαὶ 

ψυχρά εἰσι χατ᾽ τπ 30) χαὶ ϑερμὰ χατὰ δύναμιν ὡς τὰ aye? ὕδατα, χαὶ 

ἐνέργειαν χαὶ ψυχρὰ χατὰ δύναμιν ὡς τὰ ζέοντα ὕδατα. 

13 ῥυτίνη F 

ὃ 

Ε 

21 οὖν] 

εὐλύτως F 
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p. 64909 “Eyouevay δέ. 

Εἰπὼν περὶ τῶν ποιητιχῶν δυνάμεων ϑερμοῦ χαὶ Ψυχροῦ νῦν λέγει 

χαὶ περὶ τῶν παϑητιχῶν ξηροῦ χαὶ ὑγροῦ" οὕτω γὰρ λέγει ταύτας τὰς 

τέσσαρας δυνάμεις ἐν τῷ Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς. εἰσὶ γοῦν τά τε ξηρὰ 

5 χαὶ ὑγρὰ τὰ μὲν δυνάμει τὰ δὲ ἐνεργείαβ. πᾶν γὰρ πεπηγὸς ὑγρὸν ξηρὸν 
βηχός, δυνάμει δὲ χαὶ χαϑ' αὑτὸ ὑγρόν. γῇ 

° / ~ δὲ χαὶ τέφρα μιχϑέντα δγρῷ avepyeta μέν εἰσι χαὶ χατὰ συμβεβηνὸς ὑ ὑγρά, 
‘ ae ; ieee 

xa αὑτὰ δὲ χαὶ δυνάμει ξηρά. διαχριϑέντα δὲ τὰ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὑγρὰ 

χαὶ ἀναπληστιχά. τί δὲ τοῦτ 
[4 

, 5 ao c , ’ A ~ ») ἊΝ σ 

6 ἐστιν: ὅτι ὑγρόν, φησί, τὸ τῷ οἰχείῳ ὅρῳ 
’ ~ 3 5 5 ΄ 

10 δυσόριστον, τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ εὐόριστον" ἀναπληστιχὸν γοῦν λέγεται τὸ ὑγρόν, 
5 ¢ , 

ὅτι περιορίζεται ἐν ὁποιῳοῦν ἀγγείῳ xal ἀναπληροῖ οἷον δή τινα τόπον. ζ 

ταῦτα γοῦν εἰσι χαὶ ἐνεργείᾳ χαὶ δυνάμει ὑγρὰ τὰ ἐξ ὕδατος. τὰ ὃὲ γῆς 
o rad , ἮΝ , a\ , > , \ Léa \ 4 ἅπαντα ξηρά. δυνάμει δὲ SNe τοῦτοι τὺ τέλειον δυνάμει χαὶ χατὰ 

, ’ oOo ~ Van ~ ‘ Ὁ 

φύσιν oy οὕτω χαὶ τὸ atua τῷ εἴδει μέν ἐστι ϑερμόν, τῷ Ge bro- 

15 χειμένῳ χαὶ τῇ ὕλῃ Ψυχρόν" φλέγμα γάρ. 

p. 649025 Ἐδν μὲν γὰρ τῷ λόγῳ. 

ἡ ἣ Ἐν πὴ q tua τῷ ς πόχει ETO yay ae BA ι ae Ν a δὲ avec Bee, 

uTEL τὸ Alt " UTOXSLLE ! χαι τ 0) χη POY Pov tw S εἴόξι XAt 

τῇ 
4 Ὁ ΄, “» ~ , 5» -ὠΨ ¢ ae ie ΄ C ΄ σ > ~ 

οὐσίᾳ ϑερμόν, ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ ὑπάρξει ἢ ϑερμότης, ὥσπερ ἐν τῷ 
~ ~ > 7 \ , τ \ \ “Ὁ. > wv ‘ τοῦ λευχοῦ ἀνθρώπου τὸ λευχόν: ἣ γὰρ χατὰ πάϑος atua ἤγουν χατὰ 

΄ > ? CAN AO ΄ Ω I \ ey ~ Vee ~ >.\ 

20 συμβεβηχός, οὐ zat? αὑτὸ ϑερμόν. δμοίως χαὶ περὶ ξηροῦ χαὶ ὑγροῦ. ὁιὸ 

ἐν τῇ (φύσει) τῶν τοιούτων τοῦ ψυχροῦ ὄντος χωριζομένου τοῦ ϑερμοῦ 

πήγνυται ταῦτα χαὶ ψυχρὰ φαίνονται. χολὴ δὲ ϑερμὸν οὖσα χαὶ πάχος 

ἔχουσα χωριζομένου τοῦ ϑερμοῦ (ψύχεται) καὶ ὑγραίνεται. τὸ μὲν γὰρ 
atua ξηραίνεται, ἢ δὲ ξανϑὴ χολὴ ὑγραίνεται. τὸ δὲ μᾶλλον χαὶ ἧττον ua ξηραίνεται; ἢ δὲ ξανϑὴ χολὴ ὑγραίνεται. τὸ δὲ μᾶλλον χαὶ ἧττο 

ΠΕΡΙ ἘΣ sah ἰδ Ὲς, Senne “Ἢ hoc ΄ ann Say alte Crs AS ΄ > A 

μετέχειν ἣ ϑερμότητος 7 ψυχρότητος Get τιϑέναι ὡς διαφοράν. atua γὰρ τῷ or 

-“ F rie 2 ~ ἢ ΄ > vs - “᾿ | fis 

αἵματος διαφέρει ἐν τῷ ϑερμότερον εἶναι ἄλλου atyatos ἣ ψυχρότερον 

παρ᾽ ἄλλο ϑερμότερον" χεχοινώνηχε γὰρ τῶν ἐναντίων ἢ φύσις τοῦ αἵματος. 

3 ΄ ~ 

p. 65022 Ἐπεὶ δὲ ἀνάγχη πᾶν τὸ αὐ(ξανόμενον). 

Ἐπεὶ πᾶν τὸ αὐξανόμενον λαμβάνει τροφήν, ἢ δὲ τροφὴ ξηρὰ 7 ὑγρά “TEL 7 τ μξνο \ WLiAVEL 0OOTNY, ἢ ξ τρ 27 if ] Ye 4 

80 4 πέψις τούτων πάντων χαὶ ἢ μεταβολὴ διὰ τῆς τοῦ ϑερμοῦ δυνάμεως 
~ ΄ ’ ~ , Vv 

yivetat. διὰ γοῦν ταύτην τὴν αἰτίαν χαὶ τὰ ζῷα πάντα χαὶ τὰ φυτὰ ἔχει 
’ , 

ἀρχὴν ϑερμοῦ φυσικήν, καὶ ταύτην εἰς ἐργασίαν τῆς τροφῆς # δ ὅτι πλειό- 
’, ς 3 ΄ κα ~ ~ 

νων εἰσὶ μορίων αἱ ἐργασίαι αὗται τῆς τροφῆς. ἣ μὲν ἍΝ πρώτη λει- 

4 ἐν τῷ --«ὡἡϑορᾶς] Β 2, cf. Meteorol. Al p. 378>12 17 τὸ ὑποχείμενον F 

19 τὸ λευχὸν bis F 21 φύσει] c. IV litt. evan. F 23 ψύχεται] VII litt. 

evan. IF 25 διαφορὰ F 28 πᾶν τὸ abd (sic) F 32 ante ὅτι fort. addendum 

δῆλον δὲ 
Comment. in Arist. XXII 9, Mich. Ephes. in de part. mot. incess. anim. 3 
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MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. B ὃ [Arist. p. 65022. 18. 27 b3] 

, ~ ~ ΄ \ a , , ~ ~ » τουργία τῆς τροφῆς ἢ διὰ τοῦ στόματός ἐστι χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὀδόντων" 

on ὋΣ ἴται γὰρ πρῶτον διαιρέσεως ἢ τροφή. GAN αὕτη ἣ λειτουργία οὐδεμιᾶς 
ιν αἰτία πέψεως, εὐπεψίας δὲ μᾶλλον. διαιρεῖται γὰρ εἰς μιχρὰ διὰ τῶν 13 

΄ ‘ Cie: ἣν 5 αὐ κα cs Cc 5 

OVTWY, χαι PAWY γίνεται Els TO χατεργασϑῆναι. Etta Ἢ ἔν OTOUGYW qv My o7 A 

on ύναυις πεπτιχή, Ars γίνεται διὰ τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ" xat οὕτως αἴτιον 

a 
we 55,2 ~ If \ ~ ~ > \ € γ΄ 

ἧς αὐξήσεως τοῦ ζῴου χαὶ τῶν φυτῶν ἐστι τὸ ϑερμόν. 

650213 Ἢ δὲ τῆς ἄνω χαὶ τῆς χάτω. Ρ | f 

Δύο χοιλίαι εἰσὶν ἐν τῷ ζῴῳ, ἣ μὲν ἄνω τῆς ἀχατεργάστου τροφῆς 

στόμαχος, ἢ δὲ χάτω τῆς κατεργασίας, ἐξ ἧς at φλέβες λαμβάνουσι τὸ 
αἶμα zat τρέφουσι τὸ ζῷον. ὡς φάτνη γάρ ἐστιν % χοιλία τοῖς ζῴοις, 

τοῖς δὲ φυτοῖς ἢ γῆ ex δὲ ταύτης ἀχατέργαστον λαυβάνει διὰ στόματος 

τὴν τροφήν, ὅϑεν χαὶ περιττώματα τίνεται ἐν αὐταῖς. τὰ δὲ φυτὰ χατ- 
ιργασμένην ἐν τῇ γῇ τὴν τροφὴν λαμβάνει ἐχ χοιλία:- αὐτῆς" διὸ χαὶ ργασμένην ἐν τῇ γῇ τὴν τροφὴν λαι ε χοιλίας αὐτῆς διὸ χαὶ [0] 

ς - 

WS 

4 ΛΝ 

DOE τὴ τεριττώματα οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς φυτοῖς. οὐδὲ γὰρ αὐτοῖς φυσική ἐστιν ἢ 

ϑερμότης, GAN ἢ ἐκ τῆς Ἰῆς ϑερμότης, ἣν λαμβάνει ex τοῦ ἡλίου χαὶ τοῦ 

περιέχοντος ἀέρος χατεργαστική ἐστι τῆς τούτων τροφῆς. 

p. 650227 Ἡ μὲν γὰρ τοῦ στόματος. 

Ἡ πρώτη λειτουργία τῆς τροφῆς διὰ τοῦ στόματος γίνεται χαὶ τῶν 

ὀδόντων. διὰ GE τοῦ οἰσοφάγου εἰς τὴν ἄνω χοιλίαν κατέρχεται ἢ τροφή, 

ἀπ᾽’ ἐχείνης δὲ εἰς τὴν χάτω χοιλίαν χαταντᾷ, χἀχεῖθεν ὡς ἀπὸ φάτνης 

τρέφεται ἅπαν τὸ ζῷον διὰ τῶν φλεβῶν. τείνουσι γὰρ διὰ τοῦ μεσεντερίου 
» ~ 

χάτωϑεν ἀρξάμεναι μέχρι τῆς χοιλίας. δεῖ δὲ ταῦτα ϑεωρεῖν, φησίν, ἔχ τε 

τῶν ἀνατομῶν χαὶ ex τῆς φυσιχῆς τῶν ζῴων ϑεωρίας τῆς περὶ γενέσεως 

πραγματείας. ἣ τελευταία δὲ τροφὴ τὸ atud ἐστι τοῖς ζῴοις, τοῖς δὲ 

ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον τῷ αἵματι. διὰ τοῦτο ὅτε λαμβάνει τὰ ζῷα τροφήν, 

αὐξάνεται τὸ αἶμα, χαὶ ὅτε μὴ λαμβάνει, ὑπολείπει τὸ αἷμα χαὶ τὸ σῶμα. 

p. 65063 Καὶ γὰρ διὰ τοῦτο. 
ml. > , > _~F σ , ,» ~ ~ > ΄ 

Τὸ αἷμα ϑέλων δεῖξαι ὅτι περίττωμά ἐστι τῆς τροφῆς ἐκ τούτου δει- 

χνύει ὡς ἐχ μέσου τινὸς χαὶ αἰτίου, οἷον τὸ αἶμα αἴσϑησιν οὐ ποιεῖ ϑιγ- 

Ἰανόμενον, τὸ ἐν σώματι αἴσϑησιν οὐ ποιοῦν περίττωμα, τὸ αἷμα ἄρα 
- ~ , \ 

περίττωμα. χαὶ αὐτὴ γὰρ ἢ τροφὴ αἴσϑησιν οὐ ποιεῖ ἣ χειμένη ἐντὸς 
~ tee > \ \ δὶ Ve Ἁ ee ~ ΄ δὲ 4 | ad Vv ὃ 

τοῦ στομάχου" οὐ γὰρ διὰ τὴν ἔξω τροφὴν λέγει ταῦτα. ἢ δὲ Gaps αἰσύη- 
- aL , , x te > > ¢e 2 > ΄ 

σιν ἐμποιεῖ" οὐ γάρ ἐστι ταύτῃ, φησί, συνεχὲς τὸ αἷμα, ἀλλ ὡς ἐν ἀγγείῳ 

[ὡσπερεὶ] ἐστὶ τοῦτο τῇ τε χαρδίᾳ χαὶ ταῖς φλεψί. 

7 ἣ δ᾽ ἄνω, deinde X litt. evan. F 8 ἀχατεργάστου] ambig. F 22 δὲ] 

iterat F 31 αἴσϑησιν---ἡ] at ϑησιν ὑπὸ τῇ F 84 ὡσπερεὶ delevi 
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p. 650014 Τὰς δὲ χαλουμένας ἵνας. 

Εὕρηνται αἵματα ἔχοντα ἶνας, χαὶ εἰσὶ ταῦτα γεωδέστερα᾽ at ὰρ ἶνες 
τοῦ γεώδους εἰσί. τὰ γοῦν τοιαῦτα αἵματα τὰ ἵνας μὴ ἔχοντα οἷα τὰ τῶν 

ἐλάφων χαὶ τῶν προχῶν, οὐ τ ται ὡς χαϑαρὰ χαὶ ψυχρὰ χαὶ ὑδατώδη. 

ἵνα τί δὲ μᾶλλον ὡς ὑδατώδη οὐ πήγνυνται ἔξω γεγονότα; 7 δῆλον ὅτι 

αὐτὸς λύει τὴν ἀπορίαν: τὸ δὲ γεῶδες, φησί, αὐτῶν συνεξατμίζοντος 

τὴ 
~ t - . 5 

τοῦ ὑγροῦ: τὸ γὰρ γεῶδες ἐστὶ τὸ ποιοῦν τὴν πῆξιν. 

p. 650018 Συμβαίνει δ᾽ ἔνιά γε. 

"Evia, φησί. χαὶ νοερώτερά εἰσι τῶν ee τοιαῦτα αἵματα, πλὴν οὐ 

διὰ τὴν ψυχρότητα ἀλλὰ διὰ τὴν χαϑαρότητα" τὸ γὰρ γεῶδες οὔτε ψυχρόν 

ἐστι πάντῃ οὔτε χαϑαρόν. ἀλλὰ διότι ἔχει τὴν ὑγρότητα χαϑαρωτέραν, 

διὰ τοῦτο νοερώτερά εἰσι τὰ ἔχοντα τὸ τοιοῦτον αἷμα" εὐχινητότερα γὰρ 

πρὸς νόησιν ἣ μᾶλλον αἴσϑησιν τὰ τοιαῦτα. διὰ τοῦτο ἔλεγε χαὶ πρώην 
ὅτι πολλὰ τῶν ἀναίμων φρονιμώτεραά εἰσι τὴν ψυχὴν πολλῶν ἐναίμων, 

οἷον μέλιττα, ἀράχνης. τὰ δὲ ὑδατώδη αἵματα ψυχρὰ ὄντα φόβον ποιεῖ. 

p. θῦου98 [ΙΙροωδοποίηται οὖν. 

Προοδοποιεῖται οἱονεὶ συνεργεῖται τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων ὑπὸ τοῦ tor 

οὐδε πάϑους, ὅτι τοιαύτην ἔχουσιν ἐν τῇ χαρδίᾳ χρᾶσιν τοῦ αἵματος, 

ψυχρὰν δῆλον. ὥσπερ yap τὸ ὕδωρ τὸ ψυχρὸν πηχτόν ἐστιν, οὕτω πήγνυ- 
ται χαὶ τὸ ὑδαρὸν αἷμα ὑπὸ ψυχρότητος ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ φόβον ἐμποιεῖ. 

διὰ τοῦτο χαὶ ὃ φόβος ex ψυχρότητος τοῦ αἵματος. διὸ χαὶ τὰ ἄλλα 

ἄναιμα, μυῖαι δηλονότι χαὶ τὰ λοιπά, δειλότατα πάντων ὡς μὴ ἔχοντα 

αἴμα, καὶ ἀχινητίζει χαὶ περιττώματα προΐενται πάντες ἀπὸ ψυχρότητος" 

οὐδὲ γὰρ ἔχουσι τὴν φυσιχὴν ϑερμότητα ἱκανὴν εἰς τὸ συνέχειν τὰ περιτ- 

τώματα. 

p. 650083 Τὰ δὲ πολλὰς ἔχοντα. 

a ‘ ΝΜ -τ as ‘ ’ 9: Ν \ ‘ 

Ta πολλὰς ἔχοντα ἶνας RPS Tea φύσιν εἰσὶ xat ϑυμώδη τὸ 
> 

ἦϑος. διὰ τί δὲ ϑυμώδη, αὐτός er σιν, ὅτι πᾶν στερεὸν ἐχπυρού ὕμενον λίαν 

ἐχχαίει" ὥστε χαὶ af ἵνες στερεαὶ οὖσαι χαὶ πυρωϑεῖσαι οἷον πυρίαι γίνονται 

αἱ ἐν τοῖς χαλχείοις ἐχ τῶν μύδρων ἀποτινασσόμεναι, χαὶ ἐπὶ πλεῖστον 

χατιλλόμεναι τὸ ϑερμὸν ἐχπυροῦσι τὸ ζῷον, ὥσπερ χαὶ τὸ 
»ν ’ \ \ ‘ Ἃ ‘ ~ ‘ v 

ἔχει" ἰνωδέστερον γὰρ παρὰ ta ἄλλα. διὰ τοῦτο χαὶ εἰ τις 

χοῦ αἵματος, ἀποθϑνήσχει" πήγνυται γὰρ ἐντὸς ὃν περὶ τὴν x 

α ἤρου αἶμα 

τοῦ ταυρι- 
ἔς ‘ 

, 

τ 
πί 

αρδίαν χαὶ ἀπο- 

4 ἐλάφων] ἐρφῶν F πλοχῶν F 9 et 12 νοερώτερα seripsi: νοημότερα utro- 

bique F 
3* 



36 MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. B 4.5.6 (Arist. p. 650033 651417. 36] 

’, 4 ~ > 4 \ . aay, ~ 3 4 Ἁ Ἂν, 2 \ 

πνίγει τὸ ζᾷον. εἶτα λέγει χαὶ THY αἰτίαν, πῶς οὐ πηγνυται TO αἰμα ἐντὸς 

Mv 

~ Vv ~ “ ~ ~ ~ 

τοῦ σώματος ὄν: ὅτι, φησίν, ἐν τοῖς ἔξω τοῦ ϑερμοῦ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ 4 τὰν | ‘ ΜΞ 

ἐχϑλιβομένου συνεξατμίζεται τὸ 0 ope χαὶ πήγνυται Pies ay οὐχ ὑπὸ 
ϑερμοῦ, ὡς πολλά τινα ἄλλα, GAN ὑπὸ ψυχροῦ: χαὶ γὰρ τὸ ψυχρὸν πήγνυσιν. 

3 \ 

p. 651217 ᾿Ιχὼρ δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑδατῶδε σι 

ν οὖν πρῶτόν ἐστι τὸ ὑδα- 
wv 

, a Xv Αἵ ΓΔ 5 \ \ 

χάριν, διὰ τὸ μέλλειν αὐτὸ πεπανϑῆναι. τὸ μ ἢ f 
τῶδες TOD αἵματος, τὸ ἄπεπτον αἶμα, Os χαὶ ἐ ἀνάγχης "τ; ἐστι, τὸ δὲ 

\ / \ 

αι OTE. ἐὰν wey (4p < [Ὁ] { > ote Ὁ πεπεμμένον χάριν αἵματος ὁμοίως χαὶ Te 

10 πεφϑῇ τὸ αἷμα χατὰ πολύ, γίνεται πιμελή, ἐὰν δὲ ὁ ee, γίνεται στέαρ" 
\ c 

ὥστε ἐν τοῖς yotpors ἢ πιμελή, ἐν δὲ τοῖς προβάτοις τὸ στέαρ. | 

- 2 S 

p.651936 Μέτρια μὲν οὖν ταῦτ᾽ ὄντα ἐν tots μορίοις τῶν ζῴων 83 

Μέτρια μὲν οὖν, φησί, τὸ στέαρ χαὶ ἢ πιμελὴ ἐν τοῖς τῶν ζῴων 
if ΄ , 5 ~ [« Ld a\ ΄ Ἁ , \ ~ 

15 μορίοις ὑπάρχοντα βου ὑπερβάλλοντα δὲ βλάπτει χαὶ φϑείρει. χαὶ πῶς 

ὑπερβολῇ τυ ρουσν \syet* τὸ ζῷον ἡ: φησί, ζῷόν ἐστι χατὰ τὸ ὅ 
~ 3 , ‘ Ὁ 

αἰσϑητιχὸν μόριον, τουτέστι τὸ ζῷον, 4 ζῷον, οὐσίωται χαὶ εἰδοποι- 

sitar χατὰ τὸ αἰσϑάνεσϑαι. οὔτε γὰρ ἢ οὐσία οὔτε τὸ ἔμψυχον εἰδοποιεῖ 
- ν \ v 9 ~ 

τὸ ζῷον (ἔστι γὰρ καὶ th φυτὸν οὐσία ἔμψυχος), ἀλλὰ τὸ αἰσϑητιχὸν ζῷον" 
fe ~ a , ° ἊΝ 5 , me, ! A > 5 9; εἶ ἘΣ Idd \ a τ \ c \ lad \ A 

20 ζῷον γάρ ἐστιν οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή. ἀλλὰ μὴν xat ἢ σὰρξ xal τὸ 

ἀνάλογον ταύτῃ αἰσϑητικόν ἐστ', τουτέστιν αἰσϑητήριόν ἐστι τῆς ἁφῆς. 

τὸ γὰρ αἶμα. ὡς εἴρηται, αἴσϑησιν οὐ ποιεῖ οὐδὲ εἶναι δύναται αἰσϑητήριον, 10 
δέξαι ΡΤ τω ) | 1“ Πν 3 

ναὶ μὴν οὐδὲ τὸ στέαρ οὐδὲ ἢ πιμελή" αἷμα γὰρ χαὶ αὐτὰ πεπεμμένον. 
τῷ αἴσϑησιν ἔχειν, αὕτη δὲ διὰ 

, 

ov SS δὲ ~~ Ov a - a - = ὧν < 
ea ~ ῃ x =, 

εἰ οὖν τῷ ζῴῳ τὸ ζῷον et 

to σι σαρχὸς γίνεται, τὸ μὴ σάρχα ἔχον οὐχ αἰσϑήσεται, ὥστε οὐδὲ ζῷον ἔσται" 

εἰ γὰρ ζῷον, χαὶ eee st οὖν ἢ πᾶσα σὰρξ πιμελὴ γένοιτο, 7 δὲ 

πιμελὴ αἴσϑησιν οὐ ποιεῖ, οὐχ ἂν ἔχοι οὐδεμίαν αἴσϑησιν. τοῦτο δὲ ταὐτόν 
~ 

ἜΝ τῷ ἀναιρεῖσϑαι τὸ ζῷον, εἴπερ, ὡς εἴρηται, ζῷον ἄνευ αἰσϑήσεως 15 
> ~ ar \ la 5 XA at Ἁ dea δ 4 A 5 lA 

εἶναι οὐ δύναται. σαφῆ δὲ τὰ ECTS. χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν χαὶ TO ὀλίγον 

80 παϑητιχὸν καὶ ὑπὸ ψυχροῦ τοῦ τυχόντος ὑποστιχτέον εἰς τὸ ὀλίγον" 

πᾶν γὰρ ὀλίγον πεφυχὸς πάσχειν ὑπὸ ψυχροῦ 7 ϑερμοῦ εὐπαϑέστερόν ἐστι 

τοῦ πλείονος. 
\ ~ 5 ΄ 

Μετὰ ταῦτα λέγει χαὶ περὶ μυελοῦ, οὐ τοῦ χαλουμένου ἐγχεφάλου 

περὶ γὰ τούτου μετὰ ταῦτα ἐρεῖ χαὶ δείξει ὅτι ὃ ἐγχέφαλος οὐχ ἔστι 20 
‘ ‘ | i 

> μυελός), ἀλλὰ τοῦ ἐν τοῖς ὀστοῖς ἐνόντος, xat φησιν ὅτι ὃ μυελὸς αἵμα- ο σι 

12 Μέτρια μὲν οὖν] hine incipit versio librorum PSa 14 ἐν τοῖς-- μορίοις supr. v. S 

19. 20 αἰσϑητικὸν ζῶον yap φησὶν οὐσία S 21 post ἀνάλογον add. ἣ οὐσία sed rursus 

del. 5 22 δύναται εἶναι coll. ὃ 23 τὸ om. Pa 24 τὸ ζῴῳ τὸ ζῴῳ 

εἶναι ἃ ἐστὶν ante τὸ ζῷον ponit S αὐτὴ ἃ 26 ἡ (ante δὲ)]} οἱ ἃ 
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‘ 

TOS τις φύσις ἐστί, καὶ οὐχ ὥσπερ οἴονταί τινες, τῆς γονῆς 

σπερματιχὴ δύναμις, τουτέστιν ἀρχὴ σπέρματος" ἀρχὴν {ap σπέρματος 

ἐτίϑεντο τὸν μυελὸν of περὶ Πλάτωνα, ὥσπερ χαὶ τὸν ἐγχέφαλον νεύρων. 
σ gi ¢ 5. ΄ σ ΄, Σ > ~~ ΠΥΡῚ -" ΄ NS 

ὅτι δὲ ὁ μυελὸς φύσις τις αἵματός ἐστι, δηλοῖ τῶν νεογνῶν ζῴων ὁ μυελὸς 
> \ \ ΄ ἢ v > > 5 , +P ΄ Qh pe ΞΕ Ζ 

ἐρυϑρὸς χαὶ αἱματώδης my, GAA οὐ λευχος, αὐξανομένων GS χαὶ πεττομένων 
Ἁ ΄ "» 

μεταβάλλει τὴν χρόαν, ὥσπερ ual τὰ σπλάγχνα, χαὶ γίνεται ἐξ αἰματώδους 

λευχός. χαὶ τὸ μὲν λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστι, τὴν δὲ λέξιν οὕτως ἀναγνωστέον" 

χαϑάπερ χαὶ τὰ μόρια μεταβάλλει χαὶ τὰ σπλάγχνα τὰς αἱματώ- 
- 

χρόας (ὑπερβολῇ γὰρ αἱματῶδες, τουτέστι λίαν γὰρ αἱματῶδες 
, » ~ - / , 

ἔστιν ἕχαστον τῶν σπλάγχνων ἔτι νέων ὄντων τῶν ζῴων), χαϑάπερ 

οὖν ταῦτα μ πριν οὕτω χαὶ ὃ μυελός" ἀλλ᾽ 6 μὲν τῶν ἄλλων ὀστῶν 

μυελὸς τοιοῦτός ἐστιν οἷον εἴπομεν, ὃ ὃξ τῆς ῥάχεως οὐ τοιοῦτος, ἀλλὰ 

Ἰλίσχρος χαὶ νευρώδης διὰ τὸ δεῖν αὐτὸν εἶναι συνεχῆ χαὶ διήχειν ὥσπερ 

περόνην τινὰ διὰ πάσης τῆς ῥάχεως διῃρημένης χατὰ τοὺς οὐ νξύδοος 

ὡς γὰρ ὁ ἄτρᾶχτος, δι᾿ οὗ νήϑουσιν αἵ γυναῖχες, τοὺς ἐν αὐτῷ σπονδύλους 
Boyes: χαὶ οὐχ ἐ ἐᾷ διαπίπτειν, ἐπειδὰν ὃὲ ἐξαιρεθῇ, διαπίπτουσιν, οὕτω 

τρόπον τινὰ ὃ ae τῇ: υυελὸς οἷον ἄτραχτός τις ἣ περόνη τῶν τῆς ῥάχεώς 

10F ἐστι σπονδύλων. δὲ τοῦτο. οὔτε λιπαρὸν χαὶ πιμελώδη οὔτε στεατώδη 3 ' i i 
Ὡ» / , XY \ ~ , wv 

τὸν ῥαχίτην ἐνδέχεται εἶναι μυελόν: στεατώδης μὲν yap ὧν ἐθραύετο ἂν 

ϑραυστὸν γὰρ τὸ στέαρ) χαὶ οὐχέτ᾽ ἂν ἣν συνεχὴς χαὶ οἷον περόνη, πιμε- ἢ i 
> 

λώδης δὲ ἣν ἂν ὑγρὸς χαὶ ῥυτὸς χαὶ οὐδ᾽ οὕτω συνε Wace οὐδὲ ov ὕλης τῆς 
΄ ΄ >! ἀν >] >! 

PAYXEWS, ἀλλὰ ῥέων εν Wey τῷ χάτω υέρει ἦν ἄν, εν ξ τῷ αὐχένι 
> 

0 

5» , Vv ὌΝ ~ ‘ ΄ 5 ΄σ δι σ 

οὐχέτι. ἔνια δὲ τῶν ζῴων ἔχει μὲν μυελόν, οὐχ οὕτω δὲ φανερόν, ὥστε 
ρ \ ‘ 

ἀξίως ὀνομάσα! αὐτὸν μυελόν, ὅσπεῦ ὃ λέων: τούτου γὰρ τὰ ὀστᾶ διὰ 

τὸ πάμπαν ἄσημον Ἔχει: τουτέστι διὰ τὸ λίαν ἔχειν τοὺς τῶν ὀστῶν 

πόρους στενωτάτους δοχεῖ μὴ ἔχειν ὅλως μυελόν, χαίπερ ἔχων ὅσον ἣν 

εἰχὸς χωρῆσαι ἐν τοιούτῳ πόρῳ. 
Ἁ 

Ταῦτα εἰπὼν ἐπισημαίνεται ὅτι τῶν ἐχόντων ὀστᾶ πυχνὰ χαὶ τ 

ἰσχυρά, τούτων τὰ μὲν οὐδ᾽ ὅλως ἔχει μυελόν, τὰ δ᾽ ἔχει, GAN ὀλίγον διὰ 
5 

τὸ τὴν τροφὴν avadtoxectar εἰς τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν xal μὴ ἐπαρχεῖν 

χαὶ εἰς μυελοῦ γένεσιν. χρηζουσα γὰρ ἣ φύσις μᾶλλον τῶν ὀστῶν, ἥπερ 

ἐχεῖνα τὴν τροφὴν ἀναλίσχει. 
‘ ~ , \ 4 ~ ’ p. 652024 Μετὰ ταῦτα λέγει περὶ ἐγχεφάλου, χαί φησιν ὅτι πολλοῖς, ἐ 

ὧν χαὶ ὁ Πλάτων, ὃ ἐγχέφαλος δοχεῖ μυελὸς εἶναι χαὶ ἀρχὴ το ς 

υελοῦ, διὰ τὸ τὸν ῥαχίτην δρᾶν αὐτῷ συνεχῆ τοσοῦτον δ᾽ οὐχ ἔστι. φησίν. » 4 t ry ἔν iat | 

ὃ ἐγχέφαλος οὔτε μυελὸς οὔτε μὴν ἀρχὴ μυελοῦ, ὥστε χαὶ ἐναντίος ἐστὶν ὃ | Ξ 
μυελὸς χατὰ τὴν φύσιν τῷ ter in χαὶ πῶς, ἐπάγει" ὃ μὲν γὰρ ἐγχέ- 

Ὁ 

5. 

25 

30 

1 nee] te. P 2 σπέρματος (post yap) ex αἵματος corr. ὃ 3 οἱ περὶ Πλάτωνα] 

Tim. p. 73 Bsqq. νεῦρον S 4 post τῶν add. λίαν a 5 ὧν post 

ἐρυϑρὸς ponunt Sa πεπτομένων Pa 6 τὰ λοιπὰ σπλάγχνα Pa 10 ὄντων 

νέων coll. S 12 οὐ τοιοῦτος ἀλλὰ om. P 15 σφονδύλους P 17 post 

ef. 

τινὰ add. χαὶ a 19 μὲν om. P 21 post συνεχὴς add. καὶ S 23 τῶν 

om. S 31 ἤπερ] eixep Pa 94 6 Πλάτων] Tim. p. 73 Ὁ sq. 
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pahos UDygloae ας ἐστιν, ὃ δὲ μυελὸς ϑερμός, ἐναντίον ὃὲ τὸ ϑερμὸν τῷ 
ψυχρῷ. χαὶ BUNS Os ἐστὶν ὃ μυελὸς Depuds, ὧν συνεχὴς τῷ ἐγχεφάλῳ, 

φυχρῷ ὄντι, ἵνα ϑερμαίνῃ χαὶ χολάζῃ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ψυχρό- 
τητα. ἀεὶ γὰρ ἣ φύσις μηχανᾶται πρὸς τὴν ἑχάστου ὑπερβολὴν 2 

5 βοήϑειαν τὴν τοῦ ἐναντίου παρεδρίαν. ὅτι δὲ ὁ ἐγχέφαλος ψυχρό- 

τατός ἐστι, φανερὸν χαὶ ex τῆς ϑίξεως: ἁπτόμενος γὰρ ψυχρός ἐστιν. ἔστ’ 
ὃς οὔτε περίττωμα ὁ μυελὸς οὔτε τῶν owe ken μορίων, ὥσπερ αἱ σάρχες, 
ἀλλ αὐτὸς xaP αὑτόν. χαὶ ὅτι μὲν οὐχ Ἔχει συνέχειαν ὃ μυελός, ἀλλ᾽ 

ὡς ἐν ἀγγείῳ τινί ἐστιν ἐν τῇ χεφαλῇ xad? αὑτόν, δῆλον χαὶ ἐχ τῆς ὀψεως 

10 χαὶ ἐχ τοῦ μὴ ποιεῖν αἴσϑησιν ϑιγγανόμενος, ὥσπερ οὐδὲ τὸ αἶμα" οὐδὲ 30 

γὰρ τοῦτο συνεχές, ἀλλ᾿ ὡς ἐν ἀγγείῳ ταῖς φλεψίν: ἢ GE σὰρξ συνεχὴς 

οὖσα ποιεῖ αἴσϑησιν. 

δι’ ἣν αἰτίαν ἐγεγόνει" \ ὶ 
κ᾿ > ~ as ΄ 

ὁ ἐν τῇ xapdta ϑερμόν. 

Εἰπὼν 6& τί ἐστιν ὃ ἐγχέφαλος, λέγει xa 

πρὸς γὰρ σωτηρίαν αὐτῶν, χαὶ τὸ περιψύχειν 

15 πρότερον GE δείχνυσιν ὡς ἔνεστιν ἡμῖν ϑερμόν, χαὶ οὕτω λέγει, διὰ τί 

γέγονεν ὃ ἐγχέφαλος. τοσοῦτον οὖν, φησίν, ἐχδηλότατον τυγχάνει ὅτι 

ἔνεστιν ἡμῖν ϑερμόν, ὥστε τινὲς τὴν ψυχὴν πῦρ τιϑέασι, δυνάμει λέγοντες 80 

ὅτι ὥσπερ ἄνευ ψυχῆς οὐ δύναται ζῷον εἶναι, οὕτω χαὶ ἄνευ ϑερμοῦ, 

φορτιχῶς πῦρ εἰπόντες τὴν ψυχήν. βέλτιον οὖν λέγειν τ αἰσθητὴν 

20 a ἐν πυρὶ εἶναι, ἢ λέγειν αὐτὴν πῦρ. λέγει δὲ τὴν αἰτίαν, ἐξ Hs πῦρ 

αὐτὴν λέγειν ὥὡρμήϑησαν: ὁρῶντες γάρ, φησί, τὸ ἐν ἡμῖν πῦρ, ἤγουν τὸ 

ἔμφυτον Tea, ὑπηρετιχώτατον χαὶ οἷον ὄργανον ὑπάρχον τῶν τῆς ψυχῆς 8ῦ 
ἔργων (ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε χινεῖν οὔτε τρέφειν δύναται) ὑπέλαβον ὅτι τὸ 

πὺρ ἔστιν ἣ ψυχή. ὅμοιον οὖν τὸ τὴν Ψυχὴν πῦρ λέγειν χαὶ τὸν τέχτονα 

25 πρίονα ἣ σχέπαρνον" οὐδὲ γὰρ οὗτος χωρὶς τούτων τὰ τῆς τεχτονιχῆς ἔργα 

πράττειν δύναται. ὥσπερ οὖν τὸ σχέπαρνον ἐγγὺς ὃν τῷ τέχτονι (ἅπτεται 

γὰρ αὐτοῦ) χαὶ οὕτω τῷ σχεπάρνῳ τὸ ἔργον περαίνουσιν, οὕτω χαὶ ἣ 
αἰσθητικὴ ψυχὴ χαὶ τὸ ἔμφυτον ϑερμόν. οὕτω μὲν οὖν δῆλον ὅ ὅτι ἔνεστιν 40 

ἡμῖν ϑερμόν. ἐπεὶ δὲ πᾶν ἄχρον, εἴτε Dep ὅν ἐστι τοῦτο εἴτε ἄλλο Ἔ 

80 ὁτιοῦν, δεῖται τῆς ἐναντίας ῥοπῆς, ἵνα εἰς συμμετρίαν ἔλϑῃ (τὴν γὰ τιοὺν, ξειτα τς ξ ιας 00 ΤΎ ζ9 ἵνα εἰς { με ρ € ἢ f i LO 

οὐσίαν χαὶ τὸν Exdotov λόγον ἣ τῶν ἄχρων σύ!μιετρος ἔχει μῖξις, τῶν δ᾽ 

ἄχρων ἐχάτερον χωρὶς οὐχ ἔχει), διὰ τοῦτο γέγονεν ὃ PESTON χαὶ ποιεῖ 
Bis 2 “ies as faye Leis x. o Ris ΣΙ ἧς 

τὴν ἐν τῇ χαρδίᾳ ϑερμότητα εὔχρατον. ἵνα δὲ χαὶ οὗτος διὰ τὸ Ψψυχρό 
τ , , ‘ ~ 7 , τατος εἶναι τυγχάνῃ μετρίας ϑερμότητος, ὅπως μὴ παγῇ ὥσπερ χρύ- 45 

ὙΠΟ > 3. 6 , ~ 5 ΄ ~ ΄ ~ Ξ ~ ~ 

35 stahhos, ἀφ Exatepas τῆς φλεβός, τῆς μεγάλης χαὶ τῆς ἀορτῆς, τελευτῶσι 

φλέβες εἰς τὴν περὶ τὸν ἐγχέφαλον μήνιγγα ἵνα δὲ πάλιν μὴ πολλὰ ϑερ- 

μαινόμενος ϑερμαίνῃ τὴν χαρδίαν χαὶ βλάπτῃ, ἀντὶ μεγάλων ὀλίγων φλε- 

1.2 τῷ ϑερμῷ τὸ ψυχρόν S 7 et 8 μυελὸς) immo ἐγχέφαλος 10 post ποιεῖν 
add. τὴν S 13 τί scripsi: τίς Pa: ὅτι τις S ἐστιν om. P 15 πρό- 

τερον --- ϑερμόν om. P 20. 21 αὐτὴν τὸς 5 22 ὑπηρετιχώτατον post οἷον 

ponit S 25 σχέπαρνον ἣ πρίονα coll. 26 οὖν] οὐδὲ P: δὲ ἃ 

29 ἡμῖν om. 5 do δὲ OM. ἃ 34 ἐς a μετρίας supr. v. P 

34. 35 χρύσταλος S 
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~ \ ‘ ‘ / " ΄ σ 3 , + at , 7 3 

Bay πυχναὶ χαὶ λεπταὶ περι Ἐχθσο αὐτόν, ty εἰς πολλὰ φλεβία χαὶ λεπτὰ 85 

χκατακερματιζομένη 7 εἰς αὐτὸν ἀναδιδομένη ϑερμότης ἀσϑενεστάτη γίνηται. 

δὲ μή 
΄ 

Ποιεῖ δὲ χαὶ τὸν ὕπνον 6 ἐγχέφαλος ἐν ὅσοις ἔνεστιν, ἐν οἷς 7 

ἐστιν, τὸ ἀνάλογον: χαὶ πῶς, ἐπήγαγεν χαταψύχων γὰρ τὴν ἀπὸ τῆς 

5 τροφῆς τοῦ αἵματος ἐπίρρυσιν, χαὶ τὰ ἐξῆς. τὸ δὲ λεγόμενον τοι- 

οὗτόν ἐστι: τὸ πνεῦμα τὸ ἀναδιδόμενον σὺν τῷ αἵματι (μετὰ πνεύματος 5 

γὰρ det ἢ τοῦ αἵματος ἀνάδοσις) τὸ δὴ πνεῦμα τοῦτο ψυχόμενον ὑπὸ τοῦ 

ἐγχεφάλου χατέρχεται χαὶ ποιεῖ τὸν ὕπνον. διὸ χαὶ of ὑπνώττοντες, του- 

τέστιν οἱ ἤδη πρὸς ὕπνον τραπῆναι μέλλοντες, χαρηβαροῦσι" τοῦ γὰρ πνεύ- 
10 patos ψυχϑέντος χαὶ ἐν τῷ περὶ τὴν χαρδίαν τόπῳ πεπτωχότος χαὶ ἤδη 

: 

ἀναισϑητεῖν tod Cwov poate καρηβαρε χαὶ χλίνει ἔνϑεν χάχεῖϊϑεν τὴν 

PAR 5π χεφαλήν. σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. τὰ δὲ τῶν λέξεων τοιαῦτα" χαπαψύχων γὰρ 10 
τὴν ἀπὸ τῆς eRe τοῦ αἵματος ἐπί 

ap ὃ ἐγχέφαλος τὴν ἐπίρρυσιν τοῦ αἵματος (λέγων ἐπίρρυσιν τὸ πνεῦμα 
1 ' 

ρρυσιν,. τουτέστιν χαταν νύχων 

15 τὸ ἀνιὸν σὺν τῷ αἵματι), τὸ δὴ πνεῦμα τοῦτο τὸ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ὅπερ 
> ΄ > ΄ 5) \ , ΄ ~ \ -“ ᾿Ν “Δ Η 

αἶμα ἣ ἐσχάτη ἐστὶ τροφή, ψυχόμενον ποιεῖ τὸν ὕπνον. τὸ δὲ H χαὶ διά 
΄ , v εἰ ὮΝ ΠΝ ~ > - 

τινας αἰτίας ὁμοίας ἄλλας εἶπεν, ἐπειδὴ οὐχ ἀπὸ τροφῆς ἀεὶ τὸ πνεῦμα 

ἄνεισι χαὶ ποιεῖ ἡμᾶς ὑπνώττειν, ἀλλὰ πολλάχις ὑπνώττομεν χαὶ διὰ χόπον" 15 

χινουμένων γὰρ λεπτότερον γίνεται τὸ πνεῦμα χαὶ ἄνεισι τότε μᾶλλον. χαὶ 

20 ταῦτα μὲν οὕτως. 
uo Ὁ » ΄ 5 , \ aN x ~ 

Ort 6 ἔστιν ὁ ἐγχέφαλος χοινὸς ὕδατος χαὶ γῆς, τουτέστιν 
Pema; δηλοῖ πρὸς τοῖς εἰρημένοις χαὶ τ 
On 

πὰ ὅτι δὲ τὰ χεδροπὰ ἐψηϑέντα τοιαῦτα ἐστι, δῇ ῷ9 

ὸ 

ἑψόμενος γὰρ γίνεται ξηρὸς χαὶ σχληρὸς ὥσπερ τὰ τ ἐᾧ ὡς if Ί 

λο ν ὡς ἐπὶ τοῦ ἀληλεσμένου 20 
bof 

\ σ > o> , ~ QS /9 

νεται. ὅτι 6& τὰ γεδροπὰ χαὶ ὕδατός ἐστι χαὶ HS) Geta 
25 χυάμου" ὃ “ae τοιοῦτος χύαμος χαλῶς EdyMets, εἶτα Ψψυχϑεὶς ξηραίνεταί τε 

χαὶ σχληρύ 
) >] , Vv ΄ ~ , 

Tov δ᾽ ἐγκέφαλον ἔχει ὃ οτος πλεῖστον. ὡς χατὰ μέγεϑος. 

ἀσφαλῶς δὲ πρόσχειται τὸ ὡς χατὰ μέγεϑος" εἰ γὰρ εἴη ὃ ἄνϑρωπος 
ta 7) 5 , 5 Ld \ ¢ 

ὑποδεχαπλάσιος ἐλέφαντος, οὐχέτι χαὶ ὁ τοῦ ἀνθρώπου ἐγχέφαλος bro- 

80 δεχαπλάσιός ἐστι τοῦ ἐγχεφάλου τοῦ ἐλέφαντος, GAN ἴσως οὐδὲ ὕποτρι- 9 
-- 5 Lem yg i \ = 2. / ΄ ἣν \ ! " 5. ΄ 

πλάσιος. χαὶ εὐλόγως διὰ τὸ τὸν see ὑγρὸν εἶναι xat vores ὀψιαί- 
᾿ 

TATA Lah ταὶ τὸ χαλούμενον βρέγμα" ὑγρότατα γὰρ ὄντα τὰ βρέφη χαὶ 

ἐπὶ τούτῳ πολλῆς τῆς ὑγρᾶς ἀναθυμιάσεως ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ χαρδία ϑερμοῦ 

ov πρὸς τὸν ἐγχέφαλον διαδιδομένης πολύν τινα χρόνον ἀπατμίζει: ὥστε ε 

‘ 
35 μὴ ἦν τὸ βρέγμα εὔπνουν xat ἐξήρχετο ἀπ᾽ αὐτοῦ ἢ ἀναϑυμίασις ἢ πρὸς 80 

\ 2 4 4 > ‘4 bh ae! \ \ \ mt Oe Ho oe ζ 

τὸν ἐγχέφαλον ἀναδιδομένη, ἀλλὰ σχληρὸν χαὶ χωλυτιχὸν τοῦ ἐξέρχεσϑαι 

τὴν ἀναϑυμίασιν, ἣν ϑερμὸν οὗτος εἶπεν, ἢ ἐξηραίνετο ἂν χαὶ ἐϑερμαίνετο 

ὃ ἐγχέφαλος, εἰ τοιοῦτον ἣν τὸ ἀνιὸν πνεῦμα, χαὶ οὐχ ἂν ἔψυχε τὴν χαρ- 

2 χερματιζομένη 8 αὐτὴν S γένηται S 4 εἱ 12 χαταψύχου Ρ 

6 ἀναδιδόμενον) ἐρχόμενον P: ἀνερχόμενον a 9 χαρηβαρῶσι S 14 ἐπίρρυσιν 

λέγων coll. S 16 καὶ om. a 17 εἰπεῖν a 19 χινουμένων EX χινούμενον 

corr. P: χινουμένοις 8 23 ξηρὸς] ψυχρὸς a σχληρὸς χαὶ ξηρὸς coll. S 

25 ψηχϑεὶς a τε OM. a 26 εἰσὶ P 28 6 om. a 31. 32 ὀψιαίτατον a 
37 οὗτος] οὕτως P 
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a7 dav, 7 ὑγραίνετο ἂν ual ἐψύχετο, εἰ πάλιν τοιοῦτον ἦν τὸ ἀνιὸν Tete 

τούτου ὃὲ γινομένου συνέβαινε σβέννυσϑαι τὸ ἐν τῇ χαρδίᾳ ϑερμόν. τού- 
> A \ ἊΝ 5 5 BD! 5) ὙΖ ἊΣ - ὌΝ - v a 

των πη ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ἣ οὐ Ψύξει ἣ [οὐ] πήξει. πῶς δὲ τοῦτο ἐπα- 35 

σχεν ἂν τὸ ἐν τῇ χαρδίᾳ ϑερμόν, χατεσχεύασε διὰ τοῦ ἑσυμπαϑέστατον γὰρ 
\ 4 ‘ 4 

5 ὃν τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ ϑερμὸν ταχέως αἰσϑάνεται unt πάσχει ὑπὸ τοῦ τυχόντος 

περὶ τὸν ἐγχέφαλον γινομένου πάϑους᾽. 
». 65319 Ταῦτα εἰπὼν λέγει χαὶ περὶ σαρχὸς ὅτι ἐστὶν ἀρχὴ χαὶ σῶμα 

χαϑ᾽ αὑτὸ τῶν ζῴων Ἷ σάρξ. ὅτι δὲ τοιοῦτον ἢ σάρξ, δῆλον, φησί, χαὶ χατὰ 

τὸν λόγον’ ἐπειδὴ yap τῷ ζῴῳ τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῷ αἴσϑησιν ἔχειν χαὶ 40 

10 πρῶτον ἐν τῷ τὴν πρώτην ἔχειν (εἰδοποιεῖται γὰρ χαὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
VN \ r~ 5 \ , κε RCEEON ey Np ae os SVS) 6) NN £ c ΄ 

αἰσϑήσεων τὸ ζῷον, ἀλλὰ πρώτως ὑπὸ THS πρώτης" αὕτη O ἐστὶν ἡ AON, 
ἘΌΝ | ENG > ee aN δ᾿ ta ESTING \ ~ ~s σ = Pac Qe 

ἁφῆς δὲ αἰσϑητήριον ἢ σάρξ) εἰ δὴ τὸ ζῷον μᾶλλον ὥρισται τῇ ἀφῃ; 
ΤΈΩΣ 5. x) ΄ , δ" Υ ς ’ > ΄ - > ,» 

ἁφῆς δὲ αἰσθητήριον ἢ σάρξ, τ ὅτι 7 τ: xa}? αὑτὸ τοῖς ζῴοις ἐστίν, 

ὥσπερ χαὶ τῇ ὄψει ὃ ὀφϑαλμός. εἰπὼν δὲ ὅτι τῆς ἁφῆς αἰσϑητήριόν ἐστιν 

v, ΄ ΄» m IN aA = ~ σ a ἐξ τ ἐς v ἊΣ δ 

15 Ἢ σαρξ, eerie yey ἥτοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ H χόρη τῆς ὄψεως, 7 

τὸ Ot OD ΚΣ ΣῊΝ ἔσται δὲ ᾿ λεγόμενον δῆλον, εἰ προείπομεν 

ὅτι ὥσπερ ἢ διαφάνεια τοῦ ἀέρος διαπορϑμεύει τὰ χρώματα χωρὶς ὕλης 45 

πρὸς τὴν ἘΣ ἥτις πρῶτον αἰσϑητήριόν ἐστι τῆς ὄψεως, οὕτω χαὶ ἢ 

σὰρξ πρὸς τὸ ἔμφυτον ϑερμόν, ὅπερ ἐστὶ πρῶτον αἰσθητήριον τῆς ἁφῆς. 

90 ἀλλ ἣ υὲν σὰρξ συμφυὴς οὖσα ἡμῖν δοχεῖ ὅτι αὕτη ἐστὶ τὸ πρῶτον atody- 

cranes 60 ane. Be συμφυὴς ὧν τῷ ὁ αλμτὺ ἀλλ EIS διάδηλός 

ἐστιν ὅτι [ οὐχ ἔστι τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον τῆς ὄψεως" εἰ δ᾽ ἦν τῷ ὀφθαλμῷ 86 

συμφυής, ἐδόχει ἂν χαὶ οὗτος πρῶτον αἰσθητήριον τῆς ὄψεως. τούτων 

οὕτω TPOAE jae: τὸ λεγόμενον εἴη ἂν τοιοῦτον" τῆς ἁφῆς αἰσϑητήριόν 

τῷ σι ἐστιν ἢ σάρξ, ἤτοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ ἢ χόρη τῆς ὄψεως, ἣ τὸ δι’ οὗ 

συνειλημμένον, τουτέστιν ἣ τὸ ὃ: οὗ αἰσϑάνεται, ror [ἢ] τὸ διαπορὕμευ- 

τιχὺν ὥσπερ ὃ ἀήρ. τὸ δὲ σ SUSU ας νον ἀντὶ τοῦ συμφυές: συμφυὴς 

1άρ ἐστιν ἡμῖν ἢ σάρξ, ahh οὐ ees ὥσπερ ὁ ἀήρ. ἀλλὰ διὰ τί, Wore 

ἐπὶ τῆς ἁφῆς τὸ αἰσϑητήριον, dv οὗ τὸ πρῶτον αἰσθητήριον. τὰ OT τ δέχεται, 

ς 

ξ 
80 σάρξ ee οὐ “ual τὸ τῆς ὄψεως χαὶ TO τῆς ἀχοῆς σὰρξ Hv, ἀλλὰ τ 

' ’ is of | i> f 
~ 

ἢ διαφάνεια τοῦ ἀέρος, τῆς δὲ ἀχοῆς ὁμοίως τὸ διηχὲς τοῦ αὐτοῦ ἀέρος 

ἢ ἐπὶ μὲν τῶν δύο τούτων, φησίν, αἰσϑήσεων ἀδύνατον ἣν σάρχινον γενέ 

σϑαι τὸ αἰσϑητήριον τὸ ἀναλογοῦν τῇ σαρχί, χαὶ οὐδὲν ἂν ἣν προὔργου 

οὐδ᾽ ὠφέλιμον. πολλῶν γὰρ οὖσα ἀντιληπτιχὴ ἢ ἁφή, σχληρῶν μαλαχῶν, 
‘ 

35 ψυχρῶν ϑερμῶν, τραχέων λείων χαὶ ἄλλων πολλῶν, εὐλόγως χαὶ τὸ αἰσϑη- 

τήριον αὐτῆς συνέστησεν 7 φύσις ἐχ πολλῶν: ἣ δὲ ὄψις ἑνὸς οὖσα Ὑένους 

“ρώματος yap) χαὶ ἢ axon ψόφων ἁπλοῦν χαὶ τὸ ἀναλογοῦν τῇ σαρχὶ (Ὅλ: Ι ὙΠ ΟΣ, il 

2.3 τούτων] τοῦτο Pa 3 οὐ ante πήξει delevi 8 zat om. P 10 xat 

om. S 12 ἁφῆς] ap ἧς P εἰ δὴ ---οἰσϑητήριον ἡ σάρξ (13) om. Sa 

14 ἐστιν om. S 16 ἔστι a προείπωμεν a 18 αἰσϑητήριον post ὀρεῶς 

ponit S 25 to prius supr. v. P 26 aistavectar 5 7 delevi 29 éxt 

om. ὃ τὸ αἰσθητήριον δι οὗ in marg. add. P πρῶτον supr. v. P 

30 τὸ τῆς (ante ἀχοῆς) om. Pa 31. 32 τῆς δὲ πάλιν τοῦ αὐτοῦ ἀέρος τὸ διηχὲς" 7] 

ἐπὶ S 36 γένους ex γένος corr. P? 
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, 5 ΄ ~ > i ν ΄ 

αἰσϑητήριον ἀπειργάσατοΓ, σωματῶδες οὖν εἴρηχε τὴν σάρχα αἰσϑη- 

ϑήριον ἀντὶ τοῦ σύνϑετον χαὶ ἐχ πλειόνων συγχείμενον. ἀλλὰ χατὰ μὲν 

τὸν λόγον οὕτω δῆλον ὅτι ἢ σὰρξ πρῶτόν ἐστι χαὶ ἀρχή. χατὰ δὲ τὴν 

αἴσϑησιν οὕτως, ἐπειδὴ τἄλλα πάντα, οἷον νεῦρα [σάρχες] τρίχες, τὰ 
ιν, οὗ δὲ ἔνεχα τὰ λοιπὰ 

." Ὁ) 5 la > > ~ ~ 3 ’, 

λοιπὰ ὃι αὐτὴν εἰ εστι. τοῦτο πρῶτον ECXASELYWY 
, i 

5 

σ 

ἢ φύσει. σαφῆ δὲ τὰ λοιπά. 

ὃ 
ἴ Bi lies ave! TOD δυιοίως τοῖς hey εἴσιν ἔχε ι τὸ υὲν 

~ o> ΌΝ ‘ Vv ‘ 

σαρχῶδες ἐντός, τὸ GE συνέχον χαὶ φυλάττον ἐχτός. τὰ δ᾽ ἔντομα χαὶ τὰ 

ὧν μαλάχια ἐναντίως ἔχει. χαὶ ἑαυτοῖς χαὶ τοῖς ἔχουσιν ἐχτὸς τὴν βοήϑειαν. 
5 Δ id ~ OZ 

αὐτίχα τ᾿ μὲν σηπία ἔχει ἐν τῷ χύτει, ὃ χαλεῖται χεφαλή, τὸ σηπίον, 6 ὃὲ 
vo ‘ 

D 
~ 5 ΄ ἧς Sie σ X ~ ij » > 

πολύπ' US TOUTO ODKX ξχξι. Ἢ GE ALTA, OTL TO WEY τὴς σηπιᾶς ΕΠ ES OV cl 

oa ΄ 

αὺτ 
- \ / ~ 

αἡ εἶχε δα σηπίον, ἵν᾿ ὀρῦοϊ a 

ἂν ὧδε χἀχεῖσε ὥσπερ at χατεψυγμέναι χεῖρες, τὸ ὃὲ τοῦ πολύποδος διὰ 

τὸ βραχύτατον εἶναι χαὶ χωρίς τινος τ ππωςοοῦ δύναται ἀνορϑοῦσϑαι. 

Jee ΄ sé ~ > ~ \ ~ ~ , 

ὁμοίως ἢ TE τῶν GOTWYV χαὶϊ τῶν φλεβῶν φύσις. 
" p. 654232 “Byer ὃ 

ψ σ ΄ ΟΣ ΚΟῚ ~ > ~ ~ > ow \ 

ὥσπερ yap αἱ φλέβες ἀπὸ μιᾶς εἰσιν ἀρχῆς τῆς χαρδίας, οὕτως χαὶ τὰ 

ὀστᾶ ἐχ τῆς ῥάχεως. καὶ διὰ τοῦτο οὐδέν ἐστιν ὀστοῦν αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ 

ἀποχεχριμένον, ἀλλὰ πᾶν συνεχές ἐστι πρὸς ἄλλο ἡ ἁπτόμενον, χἀχεῖνο 
XN hid σ 9. ~ 3 Ἁ Coe, » > ~ > 

πρὸς ἄλλο’ ἅπαντα ὃξ τελευτῶσιν εἰς τὴν πος τς ὀστοῦν ἣν τι 
» - 4 

xa αὑτὸ εἴτε φλέψ, μάτην ἂν ἣν ἑχάτερον τούτων. ἣ γὰρ φλὲφ εἰ τὸ ELTS GAEY, ματῦ ἢ j¥ S4ATE00 0 δ γὰρ SY St μὴ 

συνεχὴς ἦν τὴν ἀρχήν, οὐχ dv ἐσώζετο αἶμα ἐν αὐτῇ ἀλλὰ πᾶσα φλὲψ 
[4 X 

γέγονε διὰ τὸ σώ 
ΕΓ απ ἀπε ῖν, αἶμα ἐπηγᾶάγεν εἰπὼν 7 YAN aT εχεινὴ 

ἢ ἀπὸ τῆς χαρδία ἷ 

αὕτη χωλύει miei ν ταῖς φλεψὶν ἐνὸν αἷμα. ef ὃξ ἣν τις φλὲψ 

ν πρὸς αὐτὴν διεπέμπετο τὸ ἐχ τῆς χαρδίας Day ὩΣ χωρὶς χαϑ᾽ ἑαυτήν, πῶ 

΄ ΄ ~ v ~s ~ ‘ 

Τοῦτό te εἰπὼν χαὶ ὅτι πολυμερὴς τῇ διαιρέσει τῶν σπονδύλων ἐστὶν 

ἐπήγαγεν ἐκ δὲ ταύτης τοῖς ἔχουσι χῶλα συνεχὴ προς 
Ἁ ‘ 5 ~ 

αὐτὴν τὰ τούτων ὀστᾶ τῶν ἁρμονιῶν ἐστιν. χῶλα δὲ χυρίως εἰσὶν 
σ 

¢ 
ὅσοις συμβέβηχεν ἔχειν κῶλα, τούτων τῶν ζῴων τὰ ὀστᾶ ex THY ἁρμονιῶν 

τῆς ῥάχεώς ἐστι συνεχῆ πρὸς αὐτήν’ al γὰρ τῆς ῥάχεως ἁρμονίαι συνε- 
>) , ~> ~ , - . ~ , \ ΄ 

χίζουσι πρὸς αὐτὴν τὰ χῶλα τῶν ζῴων. τῶν ὃὲ ὀστῶν, φησί, τὰ μὲν 

2 ante ἀντὶ add. ja 4 σάρκες delevi 6 λοιπὰ] ἑξῆς 5 

αἱμύδων PS Arist. ESVY: ἁμμύδων a 11 σηπήιον S 

u0dwy Arist. νὰ] 

me aj 
΄ 

oer 

ὃ χαὶ ὄρϑιον ἵστασϑαι παρασχευάζῃ, Extvetto 2% 

15 

A ἥ ΄ νι ’ \ \ ~ id , / ΄ ΄ 

Io ὃς ἢ δὲ je IE Ἢ “AL TO τῶν EUVOWY γένος ὁμοίως 20 

“Ὁ 

90 

ς > \ \ 5 , v μ᾿ ~ PAL i dated = ᾿ 

τε χεῖρες χαὶ οἱ TOOES. τὸ δὲ λεγόμενον εἴη ἄν τοιοῦτον" τοῖς ζῳοις 40 
| ' 

g.: 

Sunes eX ἄμηκες 

corr. P? 12.13 εἰ μὴ ἔχει τὸ σηπήιον ὀρϑοῦν αὐτὸ S 18 σηπεῖον Ρ παρα- 

σχευάξζον S 15 στερεωτέρου τινὸς coll. S 17 γὰρ om. Pa 20 τε ἦν coll. S 

21 

om. P ἐστὶ τῶν φλεβῶν coll. 5 26 ἐνὸν] ὃν 8 

εἰ γὰρ ἡ φλὲψ μὴ coll. 5 98. 34 αἶμα ἐν αὐτῇ ἐπήγαγεν coll. S 25 ἡ prius γὰρ ἢ Φ μη ἢ 17 1 
27 χαϑ᾽ ἑαυτὸν S Ὁ] χῶλα 

κυρίως -- ῥάχεώς ἐστι (94) iterat sed rursus del. P κυρίως ἐστίν ἃ 34. δῦ σχίζουσι Ρ 

δὲ 
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εἰσι χάριν τῆς σαρχός, τὰ δ᾽ Evexa φυλαχῆς, ὥσπερ at συγχλείουσαι πλευ- 
\ , A ΄ τι , ~ Ἁ x a7 

pul τὸ στῇϑος" χάριν γὰρ σωτηρίας αὗται τυγχάνουσι τῶν περὶ THY χαρδίαν 
σπλάγχνων. ἀλλὰ τὸ μὲν στέρνον ἅπαν ὀστοῖς περιχλείεταί te χαὶ συνέ- 45 

ΟΝ ~ v ~ » Its τ, 

χεται, τὸ δὲ μετὰ τὸ στῆϑος ἄχρι τοῦ ἤτρου, ἐν ᾧ ἢ χοιλία καὶ τὰ ἔντερα 

σι χεῖται χάτωϑεν τοῦ ὑποζώματος, τὸ δὴ μετὰ τὸ στῆϑος ἄχρι τοῦ ἥτρου 

ἀνόστεόν ἐστιν. εἰ γὰρ ἦν ὀστῶδες, ἐπειδὴ τρωγόντων τῶν ζῴων ὀγχοῦται 

ἢ χοιλία ὑπὸ τῶν βρωμάτων, χαὶ τῶν ϑηλειῶν ὑπό τε τούτων χαὶ τῶν 

ἐμβρύων, ἐπειδὰν ὠδίνωσιν, ἐχωλύετ᾽ ἂν ἢ τῆς χοιλίας ἀνοίδησις χαὶ ἐξ- 87 

χωσις" ὥστε συνέβαινεν ἐχ τούτου μήτε τὰ ἔμβρυα αὔξεσϑαι χαὶ ὀδύνας 

10 ἐγγίνεσϑαι διὰ τὴν Ex τῶν βρωμάτων στενοχωρίαν. 

p. 655220 Μετὰ ταῦτα λέγει ὅτι τοῖς ὄφεσιν ἀχανϑώδης ἐστὶν ἣ 

τῶν ὀστῶν φύσις, πλὴν τοῖς λίαν μεγάλοις. πλὴν τῶν λίαν μεγάλων 

ὄφεων ὀστώδης 7 τοιαύτη φύσις: πρὸς γὰρ τὴν ἰσχὺν ἰσχυροτέρων ὅ 

δεῖται τῶν στερεωμάτων. τὰ ὃδὲ χαλούμενα σελάχη τὰς ἀχάνϑας ἔχει 

ι8 οἷον χόνδρους: χόνδρος δ᾽ ἐστὶ σαρχὸς μὲν σχληρότερος, ὀστοῦ δὲ μαλα- 

χώτερος. ἔχουσι δὲ τὰς ἀχάνθϑας χονδρώδεις, ἐπειδὴ πλατέα ὄντα οἷον 

ϑυρεοί, ἀνάγχη τὴν κίνησιν αὐτῶν ὑγροτέραν εἶναι" ὑγροτερα δὲ ἢ χίνησις 

λέγεται λυγιζομένων χαὶ χαμπτομένων, ὥσπερ λύγος ἣ χάλαμος, τῶν 

χόνδρων, δι᾽ ὧν χινοῦνται. τὰ γὰρ σελάχη τὴν ἘΠ. ποιεῖται διπλού- 10 

20 μενα’ ἀπερειδόμενα γὰρ τῇ περιφερεία τοῦ τος αὐτῶν χαὶ χυρτούμενα 

οὕτω χινεῖται: εἰ δὲ ἦσαν χραῦροι αἱ ἄχανϑαι, οὐχ ἂν ἠδύναντο διπλοῦσϑαι 

χαὶ χάμπτεσϑαι 7 ὅλως χυρτοῦσϑαι. ἄλλως τε χαὶ τὸ γεῶδες πᾶν εἰς τὸ 

δέρμα χαταναλώσασα ἢ φύσις (σχληρόδερμα γὰρ τὰ σελάχη) οὐχ ἠδυνήϑη 

χορηγῆσαι χαὶ ταῖς ἀχάνϑαις ἐχ τοῦ γεώδους ual σχληροῦ. εἰσὶ δέ, φησί, 1 
>) 

\ > ~ ΄ > “Ὁ c~ Χ 3 , 

25 χαὶ ἐν τοῖς ζῳοτόχοις χονδρώδη τινὰ τὴν φύσιν, οἷον ῥῖνες χαὶ ὦτα, εὐλόγως 
, 

ὃξ- εἰ γὰρ μὴ τοιαῦτα ἦσαν ἀλλὰ χραῦρα, ἐπειδὴ ὑπερανεστηχότα εἰσὶ χαὶ 

δυνάμενα μᾶλλον τῶν ἄλλων μορίων προσπταίειν, ἐϑραύοντο ἄν. 

». 655234 Οἱ μὲν οὖν τοῖς πεζοῖς ἀμύελοι χόνδροι χεχωρισμένῳ 

υυελῷ. 

a) Chp~ ’ ς ς > ~ , 

30 Τὸ eho οὕτως “ot μὲν οὖν τοῖς πεζοῖς χύνδροι ἀυύελοι χεχωρισμένῳ 
i 

μυελῷ᾽. τὸ ds λεγόμενον χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ διὰ τί οἱ τῶν πεζῶν 20 
5 > 
A 

OF 

U ~ ~ , , , 

ζῴων χόνδροι σχλη ηρύτεροί εἰσι τῶν ἐν τοῖς σελάχεσι χόνδρων. λέγει οὖν 
, U S Vv \ ~ 

ζῴοις χόνδροι χεχωρισμένους ἔχουσι τοὺς ἐν αὐτοῖς 

μυελοὺς χαὶ xa αὑτούς, ὥσπερ χαὶ τὰ ὀστᾶ, χαὶ διὰ τοῦτό εἰσι σχληροί, 
> τ᾿ ~ ΓΝ ΄ ΠΥ \ > “Δ \ ~ 

εν 0s TOLS σελᾶάχξεσιν 0 UDEAOS ἀναχεχραμένος ὧν μετα τῶν YO ὑνῦρων χαὶ 
[Ὁ] σι 

οἷον ἀνεζυμωμένος μαλαχωτέραν ἀπεργάζεται τὴν φύσιν αὐτῶν, ὥσπερ 

ὃ τε om. S 4 τὰ δὲ P τοῦ στήϑους S ἐν ᾧ ἡἣ κοιλία---τοῦ ἤτρου (5) 

iterat P 5 τὸ δὴ μετὰ---ἤτρου om. S 7 τῶν post ὑπὸ om. a 12 πλὴν 

τῶν] τῶν γὰρ S 15 οἷον χόνδρος Ρ 18 λιγιζομένων Ρ λίγος P 

19 χινεῖται ἃ 20 τὴν περιφέρειαν S 24 χαὶ τοῦ σχληροῦ S 26 δὲ] fort. δὴ 

ἐστὶ ἃ 28 οὖν ἐν τοῖς Arist. χεχωρισμένοι PS 30. 31 οἱ μὲν οὖν---μκυελῷ 

om. ὃ 
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ἔλαιον πίσσῃ μιχϑέν: xat γὰρ χαὶ τοῦτο μαλαχωτέραν τὴν πίσσαν ἀποτελεῖ % 
x μὰ 3, w~ 5 4 μ᾿ > LA ‘ = > ~ it a I a , utydev wet αὐτῆς. εἰπὼν 68 ἀμυέλους τοὺς ἐν τοῖς πεζοῖς χόνδρους, χαί- 

τοι ἔχοντας μυελόν, σαφηνίζων ὅπως εἶπεν αὐτοὺς ἀμυέλους, ἐπήγαγε τὸ 
‘ Ξ ἃ , 

χεχωρισμένῳ μυελῷ, ὡς ἄν εἰ ἔλεγε ‘uh γὰρ πάμπαν ἀμύελοι τυγχά- 

νουσιν" ἔνεστι γὰρ αὐτοῖς μυελός: GAN ἐπειδὴ χεχωρισμένος ἐστὶ χαὶ xa 

“Ὁ 

ς ~ 5 >>? 
ἑαυτόν, ὥσπερ xal 6 οἶνος ἐν τῷ ἀμφορεῖ, xal οὐχ ἀναμεμιγμένος οὐδ᾽ 30 

ἀναχεχραμένος μετ᾽ αὐτῶν, ἜΤΟΣ τινὰ ἀυύΞξλόν ἐστιν. ἰστέον οὖν ὅτι τὸ 
χωριζόμενον χαὶ χαϑ᾽ αὑτὸ εἶναι δυνάμενον ὥσπερ 6 μυελὸς μαλαχὴν ε 

> ~ 

ἅπαν ποιεῖ tod χόνδρου τὴν σύστασιν xat ζυμώδη μιχϑεὶς pet αὐτοῦ. 

p. 655028 Ταῦτα εἰπὼν οἷον πάλιν ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς ἀρξάμε 
ΑΔ 

ὅτι πᾶσι τοῖς τελείοις ζῴοις δύο τὰ ἀναγχαιότατα ὑπάρχει μόρια, 
ᾧ δέχεται τὴν τροφήν, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ χαλούμενον στόμα, ἄλλο GE Gt οὗ 
b] ~ ΄ ~ Ὁ ΄ \ , 2) δ, o- 

ἀφιᾶσι τὸ περίττωμα. τοῦτο δὲ TO μόριον τὸ ἀφ᾽ οὗ τὸ περίττωμα ἐξέρ- 3d 
Ἁ \ > bg , ‘ »ν 5 b 5 \ ~ ystat τὰ φυτὰ οὐχ ἔχει χαίπερ ζωὴν ἔχοντα, ἀλλ᾽ ἀντὶ tod περιττώματος 

προεῖται τὰ σπέρματα χαὶ τοὺς χαρπούς. πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις μορίοις 
a? ¢ ΄ \ , > δ > ¢ > \ ~ ~ ~ 2 

ὑπάρχει χαὶ τρίτον τι, ἐν ᾧ ἐστιν ἣ ἀρχὴ τῆς ζωΐῆς᾽ τοῦτο ὃ ἐστὶν 7 

χαρδία. ἀλλ ἐ S$ ny πειδὴ ἔχει χαὶ τὰ φυτὰ ἀνομοιομερῇ μέρη, οὐχ ἔστι δὲ 
~ 

τῶν τοιούτων ἃ Spas gabe μερῶν ἢ φύσις Be edie (ὀλίγων γὰρ πράξεων 40 

ὄντα πραχτιχὰ ὀλίγων χαὶ τῶν ὀργάνων χρῃζΞι), ϑεωρητέον περὶ τούτων 
ἰδία." περὶ ὃὲ τῶν ἀνομοιομερῶν μερῶν τῶν ζῴων, ἐπειδὴ τὰ ζῷα πολυ- 

unppotépay ἔχει τὴν ἰδέαν, χαὶ τούτων ἄλλα ἄλλων πρότερα ἔχει [δὲ] 
ταύτην τὴν ἰδέαν, χαὶ πολυχουστέραν ἤτοι πολυειδεστέραν, ϑεωρητέον 

περὶ τούτων, χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τῆς χεφαλῆς. τὸ μὲν οὖν ἔχειν τὴν χεφαλὴν 

ἄσαρχον δῆλον éx τῶν π Ξ 
5 Ἁ 5 

σεται. οὐχ ὥσπερ φασί τινες, ἐστὶν ἄσαρχος: ῥητέον γὰρ οἷά ἐστι τ 
ΤΑ͂Ν ΄, ΄ , ἊΣ ¢ > ’> ax Pas: Ἃ bx ἐχείνων τ usva. λέγουσι δ ra: σαρχώδης ἣν, υαχροβιώτερον ἂν 

ἦν τὸ γένος, ὅμως οὐ πεποίηχεν αὐτὴν σαρχώδη (οὐ γὰρ μέλει τῇ φύσει τῆς 

μαχροβιότητος) πεποίηχε δὲ αὖτ τὴν ἄσαρχον χάριν εὐαισϑησίας" τοῦτο γὰρ | 

pl τὸν ἐγχέφαλον εἰρημένων, ἀλλὰ χαὶ νῦν ρηϑή- 4 

ἀναγχα!ότατόν ἐστι τοῖς ζῴοις, εἴπερ αὐτοῖς ἐν τῷ αἰσϑάνεσϑαι τὸ εἶναί 88 
2 

\ \ σ ~ 5 , 

ἐστιν. οὐδέτερον δὲ τῶν ἡ 3, το hs) és: χαὶ yap ὅτι τῷ ἐγχεφάλῳ 
> , Ν ~ > ΄ Μ 

αἰσθάνεται τὰ ζῷα ψεῦδος (δέδειχται γὰρ ὅτι οὐδεμιᾶς αἰσϑήσεως αἴτιος), 
σ ἀλλὰ χαὶ τὸ λέγειν ὅτι τὰ λίαν σαρχώδη μέρη αἴσϑησιν οὐ προσίεται οὐχ τὸ 

ἀληϑές: εἰ yap ἣ σὰρξ χαὶ αἰσϑητήριον, τὰ ἔτι σαρχωδέστερα μᾶλλον 
: 

αἰσϑήσεται. 0 
ρ 
‘ 
TINY ἊΣ ΕΝ ὦ > , » » » ΄ > ΄ Εν ὃ δὴ οὖν Gt ἃς αὐτοί φασιν αἰτίας ἄσαρχός ἐστιν ἣ χεφαλή, 

ἀλλ εἴπερ ἦν πολύσαρχος ὃ τόπος ὁ περὶ τὸν ἐγχέφαλον, ἀλεαίνων, του- 
τέστι ϑερμαινόμενος 6 ἐγχέφαλος ὑπὸ τῆς πολυσαρχίας οὐχ ἂν ἠδύνατο 

ΡΥ > Nw "5" ΄ c \ ~ v ~ 

χαταψύχειν THY χαρδίαν. ἐπεὶ GE τις ἔμελλε λέγειν χαὶ πῶς ἔνιαι τῶν 

2 τοῦς! τῶν PS 6. 7 χαὶ οὐδ᾽ ἀναχεχραμένος χαὶ οὐχ ἀναμεμιγμένος ἃ 

7 μετ᾽ αὐτῶν om. 8 8 χαὶ om. Pa 13 ἀφίησι a 15 προεῖται] sic libri 

et Arist. ESU: προΐεται recte Arist. vulg. 16 καὶ τὸ τρίτ 

19 

25 

ov a 17 χαὶ om. a 

ante περὶ add. xat S 21 δὲ delevi 24, 25 νῦν ϑεωρηϑήσεται S 

ante οὐχ add. χαὶ a post τὰ add. χαὶ a 27 
δ᾽ ἡ φύσις 80 δὲ] γὰρ 8 81 ψευδὲς 5 ὅτι om. S 37 ἥμελλε 

post ὅμως desideratur. 

5 
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αἰσϑήσεων ἤτοι τῶν αἰσϑητηρίων ἐν τῇ χεφαλῇ εἰσι, τοῦ πα τυ το ὡς 

φής, οὐδεμιᾶς αἰσϑήσεως ὄντος αἰτίου ; λέγει ὅτι τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν ἔνιαι 10 
"Ὁ" > > ΄ - o > ΄ “, 

τούτων ἐν τῇ χεφαλῇ εἰσι, μὴ δυνηϑέντες εὑρεῖν οὕτως ἀπεφήναντο. ελεγον 
id ~ ΄ yap ᾿ τίνος ἕνεχα ἐν τῇ χεφαλῇ τυγχάνουσιν ὄντες ὑπ μην ῥῖνες, ὦτα: 

5 dod ye διὰ τὸ εἶναι ἐν αὐτῇ σάρχας, νεῦρα, ohsBas; χαὶ nay ἔνεισι ταῦτα 
\ > ~ 5 ~ , \ ΄ a? 3 ? 

χαὶ ἐν τῷ λοιπῷ σώματι: διὰ τί οὖν οὐχ ἐν ἄλλῳ μέρει, GAN ἐν τὶ 
ae 

χεφαλῇ πεποίηχεν adta 4 ὍΣ δῆλον οὖν ὅτι οὐ διὰ ταῦτα ἐν τῇ χεφαλῇ 15 

ὃ τυγχάνουσιν ὄντα, ἀλλ ἢ ὃ ἐγχέφαλος φανερῶς ἕτερός ἐστι τὴν φύσιν 
\ ~ vs . ~ 5s ~ 9g)? \ ΄ 

τῶν ἄλλων μερῶν. ἔστι oy τῇ χεφαλῇ δι᾿ αὐτὸν χαὶ τὰ αἰσϑητήρια 

10 zat αἵ διὰ τούτων αἰσϑήσεις ἐν αὐτῇ εἰσιν" εἰχὸς γὰρ διὰ τὸ διαφέρον 
~ , Ξ \ 

t τῶν ἄλλων ἁπάντων μορίων ἐν αὐτῇ ταύτας εἶναι ἥπερ διὰ τὰ μὴ δια- 
ik > Ngee \ Sey, ee ΄ >.) ~ ἌΣ \ 

φέροντα. χαὶ ἣ μὲν αἰτία χαὶ ὁ συλλογισμος, Ot Ob συνουάςουσι τας 
> ΄ oS Β ~ d« ~ 

αἰσθήσεις τῷ ay αὕτη" τὰ O& χατὰ τὴν λέξιν τὴν τοῦτο ὃ ὁρῶν- 90 

τες ἰδιώτερον ὃν τῶν ἄλλων μορίων ἐχ συλλογισμοῦ πρὸς H ΓΟ | 

15 ἄλληλα συνδυάζουσι, ta δὴ χατὰ τὴν λέξιν τοιαῦτα" abtixa τὸ τοῦτο | > ’ | | 
bia) a. ~ , , 5 \ \ δὲ (τοῦτο λέγων tov ἐγχέφαλον) τὸν ἐγχέφαλον δὴ δρῶντες ἰδιώτερον χαὶ 

ἕτερον ὄντα τῶν ἄλλων μορίων χαὶ ἐν τῇ χεφαλῇ χείμενον συνάπτουσιν 
Ἁ 5 ΄ Ὶ x , Ὁ - αὐτῷ τὰς αἰσϑήσεις" διάφορος γὰρ ὧν πρὸς τὰ ἄλλα μέρη διὰ τοῦτο ἂν 

YW. > 5 ~ >. a , ~ εἴη ἐν αὐτῇ, xat οὐ διὰ τὰ νεῦρα 7 τὰς σάρχας. 25 
7 Ν Ἂν » ΄ > ~ ΄ > 

20 Ow μὲν οὖν οὐχ ἔστιν ὃ ἐγχέφαλος ἀρχὴ τῶν αἰσϑήσεων, ἀλλ᾽ ἢ 

χαρδία, διώρισται ἐν τοῖς Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν: ἀλλὰ χαὶ νῦν ὧδε 

ἔσται δῆλον ὅτι ἣ χαρδία ἐστὶν ἀρχή, xual οὐχ οὗτος. χαὶ τέως ὅτι ἣ 
. . 7 > \ > ~, an 3 

χαρδία ἐστὶν ἀρχὴ τῶν ἁπτῶν χαὶ χυμῶν, δῆλον" ἐπεὶ τ ἀμφοτέρων 
ν Ὃ ‘ 

fi c - D> Sie > ~ αἰσϑητήριόν ἐστιν ἢ σάρξ, ἢ 62 σὰρξ ἐξ αἵματος, τὸ δὲ αἷμα ἐκ τῆς χαρ- 
20 δίας, ΠΥ ὡς ἐχεῖϑέν ἐστι τῶν δύο τούτων ἢ ἀρχή. τῶν ὃὲ λοιπῶν 80 

- 
ν RQ ray ς A ξ <— τριῶν πρῶτον μὲν φανερὸν ὅτι ἢ ὄσφρησις uéon ἐστὶ χαὶ pe 

i] ¢ ~ Ἢ ΄ 

ὀμμάτων χεῖται, χἂν of μυχτῆρες χατωτέρω τούτων τὴν ϑέσιν ἔχωσιν" 7 

ὃὲ ἀχοὴ χαὶ ἢ ὄψις μαλιστά τ ἐν τῇ χεφαλῇ, ἐπειδὴ χαὶ τὰ αἰσϑη- 
Ψ ΄ ΄ > 

τήρια τούτων, τά τε ὦτα χαὶ of ὀφθαλμοὶ ἐν αὐτῇ xelvtare ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 
9 mrs re poor = — aa) - - Pry eh 5 - - ἐς + ty 30 ταῦτα ἐν ταύτῃ, ἀρχὴ τούτων ὃ A χέφαλος ἐχ τούτου τε ἔχουδι τὴν τοῦ 

£ cnet ‘ 5 , ἮΝ 5 ~ 7 ° , - 

ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν δύναμιν. χαὶ τοῦτο BFhov ἐπὶ τῶν ἰχϑύων: ἀχούουσί τε 35 
ap sieht) , > ΄ >) ΄ » δὲ v \ > i» 

(40 “AU OOOPALVOVTAL, atsd7t Drags OS TOUTWY OUDOEY εγοῦυσι φαγνξρον τ) αν ἢ 

΄ 

χεφαλῇ, ὥς ex τῶν ἀνατομῶν ἔγνωμεν. ε ἦν 6 πώς ταν 
ΜΚ & ” Ὁ > > 4 >_¢ 

ἀρχή, ἦν ἂν ἐν αὐτῇ χαὶ αἰσϑητήρια. ἀλλ᾽ 

35 τούτων τῶν αἰσϑήσεων ἀρχή, δέδειχται- OL ‘by 6 ae αν Es . one 

τυγχάνουσι τὰ τούτων αἰσϑητήρια χαίπερ οὐχ ὄντος τοῦ ἐγχεφάλου ἀρχῆς 
orth ! 7 Sulla) 

) μηδεμιᾶς a ὃ ἐπεὶ ἃ 9 δὴ seripsi: δὲ libri 10 διαφέρειν P 

11 μορίων ἁπάντων coll. 5 ἤπερ μὴ διὰ ta coll. P 12 ὁ om. Sa 

συνδιάζουσι P 15 τὸ om. P 16 δὴ scripsi: δὲ libri 19 ἐν αὐτῷ 5 
21 ἐν τοῖς Ilept αἰσϑήσεως χαὶ ee Ch ΘΝ 22 xat oby—apyy (23) in 

marg. add. P 29. ἐπεὶ---δηλον (25) om. S 24 ἣ σάρξ ἐστι coll. a 

29 ot om. a 32 φανερὸν om. P 34 ἐν αὐτῷ Pa αἰσϑητή- 

ploy Sa 
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a~ > ~ b] \ ΄ 

λον ἐντεῦϑεν: ἐπεὶ γάρ ἐστι τὸ ΤΊΣ: ὄψεως αἰσϑητήριον τὸ χρυσταλλη- 40 
\ Vv μι 
! 

a7 ~ 9) 3 c ΄ ᾿ 

ξιόξς, τοῦτο ὁ ἔστιν ὑγρὸν χαὶ oye, σε O χαὶ 0 ἐγχέ ἔφαλος ὑγρὸς © 

χαὶ ψυχρός, ἔϑηχεν ἣ φύσις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐν τῇ χεφαλῇ, ἵν᾽ αὐτοῖς ψυχρ $y SUTAS ee ς TOUS Io μοὺς ξ τῇ XE GINKT, ιν αὔτοηις 

ΧΟΡ. το: τὸ χρυσταλλοειδὲς ἐκ τοῦ ἐγχεφάλου. χαὶ τὰ μὲν φλεβία, δι᾽ 

5 ὧν αὐτοῖς δίδοται τὸ χρυσταλλοειδές, ἄρχονται μὲν ἀπὸ τῆς χόρης, ῥιζοῦνται 

δὲ πρὸς τὸν ἐγχέφαλον- ἐχ δὲ τῆς χαρδίας ἄγουσιν ἕτερα φλεβία χαὶ συμ- 

φύονται τοῖς περὶ τὸν ἐγχέφαλον φλεβίοις, ἀφ’ ὧν φλεβίων τῶν ἀπὸ τῆς 45 
΄ \ ~ 

Ys “£0075 
ays 

Y 5 " - PS ᾿ χαρδίας ἀνερχομένων ἀναδίδοται ἢ ὀπτιχὴ δύναμις εἰς τὰ ὑπὸ τ 
_ ς 

πρὸς τὴν χεφαλὴν τείνοντα φλεβία, χαὶ διὰ τούτων εἰς τὴν τῶν ὄφϑαλι υῶν 

10 χόρην. ἐπεὶ δὲ ἔδει τοὺς χιτῶνας τῶν ὀφθαλμῶν λεπτοτάτους εἶναι, ἵνα 

ταχέως τὰς αὐγὰς δ aN (παχύ τατοι γὰρ ὄντες ἐνεποδίζοντο ἂν πρὸς 89 
τοῦτο ὑπὸ τοῦ πάχους) ἐπεὶ οὖν οὕτως ἔδει τούτους εἶναι, πεποίηχεν 7, 

os , 2 ¢ \ 5 ΕΝ ς x” a 

φύσις ἐξ ὑγροῦ τὸ αἰσϑητήριον, χαὶ οὐχ ἀπὸ ἀέρος" ἐξ ἀέρος γὰρ ὃν διὰ 

τὴν λεπτό τς διέπνει ἂν χαὶ ἐξήρχετο᾽ δυσχράτητος yap χαὶ δυσφύλαχτος 

15 ὃ ἀήρ, τὸ δ᾽ ὕδωρ εὐφύλαχτον. Ἢ ἐπεὶ at ἀχριβέ στεραι τῶν αἰσϑήσεων 5 
" 

, 

ἀχριβέστεραι γίνονται διὰ τῶν χαϑαρώτερον ἐχόντων τὸ αἷμα μορίων. χαϑα- 

ρώτερον δὲ τὸ ἐνυπάρχον τοῖς ἐν τῇ χεφαλῇ οὖσι φλε βίοις, δ᾽ διὰ τοῦτο 

ἂν εἶεν ἐν τῇ χεφαλῇ ταυτὶ τὰ αἰσϑητήρια. σαφῇ ὃὲ τὰ ἑξῆς. 

40 ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς [Περὶ αἰσϑήσεως See at 6 jig σαν τὰ ὦτα ἐν ἄλλῳ 
τόπῳ, οὐχ GY ῥαδίως ἐδέχοντο τὸν ἀέρα. ταῦτα μὲν οὕτως. τῶν δὲ 10 

ἐναίμων ζῴων οὐδέν ἐστιν ἄναιμον μόριον αἰσϑητιχόν, οὔτε μὴν τὸ αἶμα, 

GAN ὄχημα μὲν τὸ atua τῆς αἰσθητικῆς δυνάμεως, ὡς χαὶ πρότερον εἴπο- 
εν. ἐστί ἰσϑητιχὸν δὲ OD) vy. ἀλλὰ τὸ ἐξ aludtwy. ὕτοι ἢ σάρξ μεν, ἐστίν, αἰσϑητιχὸν δὲ οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ τὸ ἐξ aludtwy, ἥτοι ἢ σάρξ. 

» ΝΥ AGN) » > \ ~ v ΄ 2 “4 pa > , ΒΆΘΕΙ pan »» 

ἀλλὰ πῶς, εἴπερ H σὰρξ ἐξ αἵματος, τὸ δ᾽ αἶμα ἀναίσθητον, τὸ ἐξ ἀναι- τῷ σι 

σϑήτου ὃν ἔσται αἰσϑητιχόν: 7 ἐπειδὴ τὸ αἰσϑησόμενον μόριον λαβὸν τὸ 

αἴμα χαὶ συμπέψαν χαὶ ὅμοιον ἑαυτῷ ποιῆσαν οὕτω τρέφεται, δῆλον ὅτι 15 
ποχεῖται, συναναχεραννύει ΩΝ 

\ \ 5 ‘ a7 or Ὕ ~ σ΄ χαὶ τὴν αἰσϑητιχὴν δύναμιν, ἥτις ἐν τῷ αἴωατι 
χαὶ ἀναζυμοῖ ἑαυτῷ" εἰ ὃὲ τοῦτο, δῆλον ὅτι : σὰρξ οἷον χρᾶμα ἐστιν 

80 αἰσϑήσεως χαὶ αἵματος, χαὶ εἰ τοῦτο, εὐλόγως, μᾶλλον δ᾽ ἀνάγχη αὐτὴν 
μὲν εἶναι αἰσϑητικήν, τὸ δ᾽ αἷμα ἀναίσϑητον. 

\ ~ ΄ , σ rye) ΄ Η v ΄ > ΄ 

Μετὰ ταῦτα λέγει, τίνος ἕνεχεν 6 ἐγχέφαλος ἔμπροσϑέν ἐστι, χαΐ φησιν 
ὅτι ἐπεὶ διὰ τὸ τὴν χαρδίαν περιψύχειν rey, αὕτη δ᾽ ἔμπροσϑέν ἐστιν, 20 

΄ ~ > , ΄ a 

avayxy χαὶ τοῦτον ἔμπροσϑεν εἶναι. Ot ἣν δ᾽ αἰτίαν ἢ χαρδία ἔωπροσϑεν 

85 χεῖται, ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ, ὅτε περὶ σπλάγχνων λέγει. ἔτι ἐπεὶ τὸ 

1 ἐπειδὴ S 1.2 χρυσταλοειδὲς ubique S 2 ἐστί τ᾽ ὑγρὸν S zat post 

δὲ om. Sa 5 post χρυσταλλοειδές add. εἰσὶν PS ἄρχοντα ὃ 12 exspectas 
οὖν αὐτοὺς ἔδει τοιούτους εἶναι 18 αἰσϑητὸν S 14 διεξήρχετο Pa 
15 ἀκριβέστεροι S 18 τὰ αἰσθητήρια ταυτὶ coll. S ἐφεξῆς P 19 Ta δὲ 
ὦτα] περὶ ὥτων in marg. S δὲ om. P χεῖνται post χεφαλῇ ponit S 

αἰσϑητήρια Sa 20 ἐν τοῖς [Περὶ αἰσϑήσεως] ὁ. 2 p. 43820 21 ῥάδιον Sa 

22 ἄναιμον post αἰσϑητιχόν ponit 5 94. τὸ ὃ: ἐξ P 20 λαβὼν ἃ 

30 εἰ om. ἃ 31 μὲν om. P αἰσϑητιχὸν Pa 90. ἐπειδὴ S 35 ἐν τῷ 
ἐφεξῆς βιβλίῳ] Γ ὃ p. 665210 sqq. 4 p. 065} 18 544. 
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al Van τῷ a ~ 5) , te ΄ὔ Nb Ἦν la o> 2 
αἰσϑάνεσϑαι διὰ τῶν ἐναίμων γίνεται μορίων, τὰ ὃ ἔναιμα μόρια, GL ὧν 
ue YC 5 = XC \ 9, , vw v , ΟἽ 5 ~ a7 

ἢ αἴσϑησις πρὸς τὰ αἰσϑητήρια ἄνεισιν, ἔμπροσϑέν εἰσιν (€x τῆς χαρδίας 

γὰρ ταῦτα), τῶν δὲ τοιούτων ΕΠ ΠΟΥ αἱ φλέβες, ὡς εἴρηται, πρὸς τὸν 
ἐγχέφαλόν εἰσι χαὶ διὰ τοῦτο ἂν εἴη ὃ ἐγχέφαλος ἔμπροσθεν: 25 

qn p. 656b26 Μετὰ - ταῦτα λέγει, διὰ τί οὕτω τέταχται τὰ αἰσϑητήρια. 
σαφῶς δὲ χαταλέγει τὰ περὶ ὀφθαλμῶν χαὶ ὥτων. περὶ ὃὲ τῶν ῥινῶν 

σ 
ξ 

2 - ~ ~ 

δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτω χεῖνται μέλλων εἰπεῖν, πρῶτον λέγει ὅτι ἕχαστον τῶν 

αἰσϑητηρίων διπλοῦν ἐστιν, εἰ χαὶ ἐπὶ τῆς ἁφῆς ἄδηλον ὃν τοῦτο διὰ 

τὸ μὴ εἶναι πρῶτον αἰσϑητήριον τὴν σάρχα. ἀλλ᾽ οὖν ἐπὶ τῆς γεύσεως 
10 μᾶλλόν ἐστι δῆλον: φαίνεται γὰρ ἢ γλῶττα χεχαραγμένη ual οἷον ἐσχισμένη. 80 

εἰπὼν οὖν ὅτι ἕχαστον τῶν αἰσϑητηρίων διπλοῦν ἐστι, λέγει ὅτι εἰ μὴ 

ἔχειτο ἢ ῥὶς ὥσπερ χεῖται, GAN ἦν διεσπασμένη ὥσπερ τὰ ὦτα, ἐπειδὴ οἵ 
πόροι αὐτῆς κατὰ στάϑμην καὶ ἐπ᾽ εὐθείας πρὸς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν 

εἰσβάλλουσιν, οὐχ ἂν ἐποίει τὸ αὐτῆς ἔργον: οὐ γὰρ ἠδύνατο τὸ πνεῦμα 
15 πρὸς τὴν ΠΡ ἀρτηρίαν aie) a τῶν βο πίθων, τοῦ μὲν ἐν τῇ 

χεφαλῇ φέρε εἰπεῖν χειμένου, τοῦ δὲ ἐν ἄλλῳ pepe! τοῦ σώματος. λέγει 85 

χαὶ διὰ τί ποτε οὕτω χαὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἔχει τὰ ὦτα διότι, φησί, τὰ 

τετράποδα χυπτάζει χαὶ οὕτω χινεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὄρϑιά ἐστιν" εἰ γὰρ οὕτω 

χινούμενα [εἴ] μὴ μετέωρα εἶχον τὰ ὦτα χαὶ χινούμενα, ἀλλὰ χάτω ποὺ 
20 χαὶ ἀκίνητα, οὐχ ἂν ἐδέχετο πάντοϑεν τοὺς ψόφους. ot δὲ ὄρνιϑες σχληρό- 

δερμοι ὄντες χαὶ πτερωτοί, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ δέρματος σχληρότητα 

ὦτα ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς ἢ φύσις οὐχ ἠδυνήϑη, ἔπειτα πάσης τῆς ὕλης εἰς τὴν 40 

τῶν πτερῶν φύσιν χαταναλωϑείσης οὐχ εὐπόρησε χαὶ ἄλλης εἰς ὥτων 

γένεσιν. διὰ ταύτας δὲ τὰς αἰτίας οὐδὲ τὰ τετράποδα χαὶ ὠοτόχα ἔχει 

ὦτα. ἣ δὲ φώχη GE paners ugv ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὸ λίαν ἔχειν βραχυ- 

τάτους χαὶ δαχτυλιαίους τοὺς πόδας, χαὶ οἷον πεπηρωμένη διὰ τοῦτο οὖσα, 

οὐχ ἔχει ὦτα. 

p.657925 Μετὰ ταῦτα λέγει διὰ τί οἱ ὀφθαλμοὶ ἔχουσι φυλαχὴν 4 

τὰ χαλούμενα βλέφαρα, ὕφ᾽ ὧν χαὶ σχαρδαμύττουσι. σχαρδαμύττειν δὲ 

τῷ) σι 

80 λέγεται τὸ συνεχῶς χαὶ πυχνῶς μύειν. χαὶ τὰ μὲν ἄλλα σχαρδαμύττει 
- ΄, ς Of, Ὑ «ον i > ΄ ΣΟ - ~ 

ταῖς βλεφαρίσιν, of δὲ ὄρνιϑες δι᾿ ὑμένος ἐξερχομένου ἀπὸ τῶν χανϑῶν 

τῶν πρὸς τοῖς μυχτῆρσι. σαφῶς δὲ λέγει, διὰ τί τὰ βλέφαρα ἔχει 
ὅσα βλέφαρα ἔχει. λέγει δὲ 'χαὶ ὅτι σχαρδαμύττουσιν ὅσα σχαρδαμύττει 
οὐχ éx προαιρέσεως, ἀλλ᾿ ἀπροαιρέτως χαὶ μηδὲ | συναισϑανόμενα ὅτ! 90 

35 τοῦτο πάσχει. μᾶλλον δὲ τῶν ἄλλων σχαρδαμύττει ὃ ἄνϑρωπος, ὅτι 
λεπτόδερμός ἐστιν, εὐχινητότερον δὲ τὸ λεπτόν. τὸ δὲ ἢ δὲ βλεφαρίς 

ἐστι Noe τι περιειλημμένη ἴσον ἐστὶ τῷ 4 δὲ βλεφαρὶς δέρμα ἐστί, 

διὰ δὲ τὸ εἶναι δέρμα τμηϑεῖσα οὐ συμφύεται" τοῦτο γὰρ φύσις δέρματος. 

οὔτε δὲ αὕτη συμφύεται οὔτε ἢ ἀκροποσϑία" ἔστι δὲ ἢ ἀχροποσϑία τὸ 5 

2 ἐστὶν ἃ 6 καταλέγει] κατὰ λέξιν P 16 χειμένου φέρε εἰπεῖν 601]. S 
17 τὰ post φησί om. S 19 εἰ delevi 25 τετράπουν μὲν Sa 33 ὅσα ἔχει 

βλέφαρα coll. S χαὶ om. Sa 35 τοῦτο πάσχει] σκαρδαμύττεϊ S 56 δὲ post 

fom. P 37 τῷ δὲ ἡ coll. P 38 yap] δὲ Pa 
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, als Ἁ , ~ 9425. tat ‘ , > . ~ ‘ 

περιέχον δέρμα τὴν βάλανον tod αἰδοίου, ὁ xa τέμνουσιν Ιουδαῖοι χαὶ 
, 

, 5 ‘ ‘ ~ 

Αἰγύπτιοι, καὶ λέγουσι thy τοιαύτην τομὴν περιτομήν. λέγει ὃξ χαὶ διὰ 
, ΄ v We ~ , “» oy 5 -- v a) , -“" ΡΞ ‘ 

τί of ὄρνιϑες τῷ χάτω, GAN οὐ τῷ ἄνω βλεφάρῳ σχαρδαμύττουσι χαὶ 
σ 4 ~ Ὁ 

ὅλως μύουσι, χαί φησιν ὅτι διὰ τὴν τοῦ δέρματος τοῦ περὶ τὴν χεφαλὴν 

σ σαληρύτητα" σχληρὸν γὰρ ὃν δυσχίνητόν ἐστι. χαὶ διὰ τί σχληρὸν λέγει, 
σι 

΄ 
σ - > , \ \ > 54 \ > / a8 ‘ 

ὅτι of βαρεῖς τῶν ὀρνίϑων πτητιχοὶ μὴ ὄντες, ἀλλὰ δυσχίνητοι διὰ τὴν 10 

τῶν πτερῶν ὀλιγότητα, ὥπλισεν αὐτοὺς ἢ φύσις σχληρῷ δέρματι, ἵνα 

τυπτόμενοι ὑπὸ τῶν ϑηρευόντων ἀντέχωσι διὰ τὴν σχληρότητα, χαὶ μὴ 
΄ > ΄ ᾿ . ΄ ΄ v 

ταχέως ἀποϑνήσχωσιν. ᾧπερ ody ἔμελλε χρήσασϑα: ἢ φύσις πρὸς αὔξησιν 

10 τῶν πτερῶν, ἐχρήσατο πρὸς τὴν τοῦ δέρματος σχληρότητα. λέγει δὲ χαὶ 

περὶ τῶν τετραπόδων τῶν ὠοτοχούντων ὅτι φολιδωτά ἐστιν᾽ χαὶ ἔστιν ἣ 1 

φολὶς σχληροτέρα τῶν τριχῶν, ὥστε χαὶ τὸ δέρμα τὸ τὰς φολίδας ἔχον 

σχληρότερον τοῦ δέρματος τοῦ τὰς τρίχας ἔχοντός ἐστιν. λέγει OF χαὶ διὰ 

τί σχαρδαμύττουσιν of ὄρνιϑες τῷ ὑμένι τῷ ὄντι ἐν τοῖς πρὸς τοὺς μυχτῆρας 

15 χανϑοῖς, χαὶ οὐ διὰ τοῦ ὄντος πρὸς τοὺς ἐν τοῖς χροτάφοις χανϑούς" χαί 

φησιν ὅτι βέλτιον ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν, δύνανται ὃὲ 20 

ἀπὸ τῶν πρὸς τοὺς μυχτῆρας χανϑῶν διὰ τὸ σύνεγ τ: εἶναι ἀλλήλων ἀπὸ 
~ = 5 ~ ων ~ 5 ~ ‘ 7 

μιᾶς εἶναι ἀρχῆς, ἐχ δὲ τῶν ὄντων πρὸς τοῖς ὠσὶν οὐ δύνανται, ἀπῳχισ- 
/ κε 5 >) 3 , Vv ~ Vv 4 

μένοις οὖσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἄλλως τε τῶν ὥτων πρὸς τὰ πλάγια χειμένων, 

90 τῶν δὲ μυχτήρων ἔμπροσϑεν. βέλτιον δὲ τὸ ἔμπροσϑεν διὰ τὸ χαὶ τὴν χαρ- Ξ μυχτὴρ εμπρ . ν OF TO εμπροσὺξ } ( 

δίαν τὴν ἀρχὴν τῶν ζῴων ἔμπροσϑεν χεῖσϑαι, χαὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
Vv ~ ~ “ ~ , ΄ 

βέλτιον ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ex τῆς ἀρχῆς πάσης χινη; 
Ce 

& 
σεως χαὶ ζωῆς, σχαρδαμύττειν ἢ ἐχ τῶν πλαγίων. σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. 2; ZF 

p. 657034 Τὸ δὲ οἷον βλέποντα διὰ τοῦ βλεφάρου τ γος 

95 tos σαφὲς ἔσται, εἰ οὕτω πως εἴποιμεν" νενοήσϑω ὅτι συμπεφυχότα χαὶ συνεχῆ 

Ἰεγονότα τὸ ἄνω χαὶ χάτω βλέφαρον δύναται δρᾶν οὕτω τὸ ζῷον: τοιοῦτόν 

τί εἰσι τὰ σχληρόφϑαλμα, οἷονεὶ βλέποντα συμπεφυχότων τῶν βλεφάρων. 
σ κα δὺ [5 Δ 4 \ \ \ , , ~ > Ὰ 

ὥσπερ οὖν εἰ ἑώρων ἐγώ τε καὶ σὺ χαὶ πάντες συμπεφυχότων τῶν βλε- 80 

φάρων, οὐδ᾽ ἂν ἣν ἡμῖν ἄλλων χρεία βλεφάρων πρὸς φυλαχὴν τῶν ὀφϑαλ- 

80 μῶν διὰ τὸ ἅμα τὰ Bearer ae βλέφαρα χαὶ φυλάττειν αὐτοὺς χαὶ μὴ 

χωλύειν πρὸς τὸ ὁρᾶν, οὕτως οὐδὲ τοῖς σιληροφϑάλμοις ἐστὶ tee βλε- 

φάρων. GAN ἐπεὶ διὰ εν τῶν ὀφθαλμῶν σχληρότητα ἀναγκαῖον ἦν ἀμβλύ- 

τερον τὰ ὥσπερ τὰ ὦτα τῶν τετραπόδων χινούμενα γέγονεν, ἵνα διὰ 

τὴν χίνησιν πάντοϑεν δέγηται τοὺς Ψόφους, οὕτω χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τού- 80 
i i od ψόφους, 

35 των χινεῖσθαι παρασχευάζει, ἵνα ποῦν δέχωνται τὰς αὐγάς. 

φύσις, χαί YF. , νι , ΄ ~ > ΄ » as ΄ 

Εἶτα λέγει διὰ τί βλέφαρα τοῖς ἰχϑύσιν οὐ δεδωχεν Ἢ ¢ 

φησιν ὅτι ἐπειδὴ ἐν τῷ ὕδατι ζῶσιν, ἐμποδιστιχὸν δὲ τὸ ὕδωρ πρὸς τὸ 
‘ 

1 thy scripsi: tov libri post τέμνουσιν add. οἱ a 6 μὴ] μὲν 5 

δυσχίνητοι post ὀλιγότητα (7) ponit S 14 πρὸς tots a 15 xavdobs] χανϑοῖς a 

fort. ἐν τοῖς πρὸς τοὺς χροτάφους xaviloic 22 ἁπάσης S 28 ἐφεξῆς P 

24 τῶν βλεφάρων S 25 εἴποιμι Pa νενοήσϑω] νενοείσϑω P: καὶ νοήσϑω a 

27 βλέπον Ρ 28 χαὶ post σὺ om. 8 32 ἐπειδὴ S 34 δέχοιτο 5 

35 παρασχευάζει] desideratur ἡ φύσις tas] πρὸς P 36 post λέγει aud. nat Sa 

od supr. v. P οὐχ ἔδωχεν S 37 ὅτι om. S δὲ] γὰρ S 
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σι 

τῷ σι 

cy 
Vv 

iS x , ᾿ - - 55 
δρᾶν διὰ τὸ Base δια ανς ἔστε εἶναι τοῦ ἀέρος, μήτε εὐδιαιρετώτερον. 

i 

ae 67 ΠΣ τ NUS τοὺς ἘΠ, ς ce πλέον τῶν ἄλλων τὸ χρυσταλλο- 
ειδές, ἵνα νιχῴη τὸ τοῦ datos πρὸς ὁρᾶν ἐμπόδιον. ἐπεὶ οὖν πολὺ 

τὰ >) A ° 5 ~ Nr 

τούτοις τὸ χρυσταλλοειδές, ἀνάγχη ἣν ἔχειν βλέφαρα, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐν τῷ ὕδατι 

οὔχ εἰσι χονιορτώδη τινὰ χαὶ προσχρούσματα τῶν ὄψεων, οὐ δέδωχεν αὐτοῖς 

y 4 φύσις βλέφαρα εἰς φυλαχὴν τῶν ὀυυάτων. διὰ τὸ αηϑὲν uatyy ἢ περί- 
-: ὶ 7 ry ! bart 9 ἐπε ' i | 

εργον ποιεῖν. 

\ 

Ξ ᾿ - » 4.2 τ9 ΄ 

». 658221 Davy δὲ τὰ περὶ τριχῶν. τὸ O& ἀλλ ἀλεαΐζει διὰ τὴν 
I ‘ i ‘ Ne 

χάυψιν ἴσον ἐστὶ τῷ ϑερμαίνεται διὰ τὸ χυπτάζειν. 
‘ ve 

nN 

πρὸ δὲ τούτου ὅταν λέγῃ 
Ay 

ὅτι τὰ τετράποδα ἐν τοῖς ὑπτίοις οὐχ ἔχει τρίχας, 7 τὸ μὴ ἔχειν εἴρηται 
, Vv a ΄ " 

ἀντὶ τοῦ ἥττονας ἔχουσιν ἐν τοῖς ὑπτίοις, πλείονας δὲ ἐν τοῖς πρανέσιν, ἢ 
‘ > ~ c , 5 ͵"» 4 f a & \ a ἐν x ‘ 

as ἐν τοῖς ὑπτίοις οὐ βούλεται λέγειν τρίχας διὰ τὸ διαφέρειν πρὸς τὰς 

‘ 

t 
5) ~ ΄ ΄ a. x ,ὔ , ue \ OFC a 7 

ἐν τοῖς πρανέσι. λέγει δὲ χαὶ πλείονας τρίχας ἔχειν τὸν avupwrov Ota τε 
Ἁ Ὁ ΄ ~ >) \ Ὁ \ e , 3 ) Ὁ αὶ ΄ , ΄ 

τὴν δγρότητα τοῦ ἐγχεφάλου χαὶ διὰ τὰς pads: ἀλλ᾽ ἢ μὲν oye ws 

i δὲ ῥαφαὶ ὡς μὴ ἐμποδίζουσαι ἐξέρχεσϑαι τῆν ὑγρότητα. 

διὰ ταύτας ὃξ τὰς αἰτίας ee 1 ὭΣ oes ἐπὶ συνϑέσει γὰρ χαὶ ἁρμογῇ 

ia A 5 4 

ὑλιχὴ | αἰτία, a 
Ν 

ὀστῶν οὖσαι ὁ 

βλεφαρίδας ἔχει τὴ πεν δον αὶ τὰ φλεβία: "Ἢ ὃ περατοῦνται, πόρους 

, ‘ INA 

ἔρχεσϑαι. τὰς 65 cv = 
-ὧὐ 
© 3 2 ἜΝ Cc Q - a oe ς 

- oO 
ἴω SS R oo aS Ἔ ἘΣ 3 2 My 

v Ce ᾽ > ~ ¢ ~ 5 ΄ 

Ἔχοῦσιν; ἡ ὃὲ πόροι τυγχάνουσιν ὄντες, δίδοται δι τῷ ὑγρῷ, εἰ μή 
2 Os 

ny ° on fo) wy 

~S Ὁ 7. Vv 

ποὺ ἔργον τι φύσεως ἐμποδίσει πρὸς ἄλλο ἔργον χαὶ χρῆσιν. 

p. 658b27 Ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει ὅτι οὐ πόρρω διέστηχεν ἀλλήλων τὸ 
4 ’ >) JZ ~ a tL nay ap psi a “ ΡΥ ~ > — ~ AS y 

ς ὀσφρήσεως αἰσϑητήριον, τῷ διέστηχε χρησάμενος ἀντὶ τοῦ μὴ ἔχειν 
355 ~ ~ \ Ἁ Ἵ, ~ Vv. 

Ἴξϑος. ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν πτηνῶν χαὶ τετραπόδων οὔτε μῆχος ἔχει: οὐδὲ 
ὅλως ἐπανέστηχεν, ἀλλὰ χαὶ πάντῃ ἀδιάρϑρωτον τὸ τῶν πτηνῶν, τῶν δὲ et te il | ’ 

yw TET τ τύ υᾶλλον διηρϑρωμένον. ὃ 0& ἐλέφας, φησίν, ἰδιώτατον ἔχει 

τοῦτο τὸ μόριον. σαφῇ δὲ ἃ λέγει περὶ τῆς ῥινὸς τοῦ ἐλέφαντος" τινὰ δὲ 

δεόμενα μιχρᾶς ἐπιστασίας τεύξεται αὐτῆς. αὐτίχα τὸ τὸ γὰρ μέγεϑος ὃν 
ε 

ὑπερβάλλον EN Opotws ἦν χρῆσϑαι τῷ ὑγρῷ ὥσπερ tH 
‘ 

_~ Ὁ μέγιστος γὰρ ὧν ὁ ἐλέφας χαὶ διὰ τοῦτο δυσχίνητος, 
i 

1) ἴσον ἐστὶ τ 
ἀναγχαῖόν ἐστιν ὅσον ἂν χρόνον ἐν τῇ γῇ διατρίβῃ, τοσοῦτον εἶναι χαὶ ἐν 
τῷ ὕδατι. τὸ δὲ λεγόμενον περὶ τῶν ὀπισϑονόμων βοῶν τοιοῦτόν ἐστι" 
φασὶ γὰρ ἘΠῚ τὰ χέρατα τούτων, χαὶ ἐπειδὰν χύψωσιν εἰς τὴν νομήν, 

, Ἧι τῷ ἢ cath WE πήγνυνται ἐν τῇ γῇ καὶ οὐχ ἐῶσιν αὐτοὺς πρόσω προβῆναι" χαὶ διὰ τοῦτο 
΄ - , o ar ~ 5 ) 3 

ὑποχωροῦσιν ὀπίσω. οὕτω δὲ ἑλχόμενα τὰ χέρατα On’ αὐτῶν, ἀλλ οὐχ 
» 
ω .- )ούμενα οὐ πήγνυνται" ἐν γὰρ τῇ ὠϑήσει, GAN οὐ τῇ ἔλξει πήγνυται πᾶν 

εὐϑύ. τὸν ὃὲ ἐλέφαντά φησι χρῆσϑαι τῷ μυχτῆρι ἀντὶ τῆς τῶν ἐμπρο- | f} i fi 1 ὶ 

σϑίων ποδῶν χρείας: ὡς nee e τετράποδα χρῶνται τοῖς ἐμπροσϑίοις ποσὶν 

ἀντὶ χειρῶν, οὕτω χαὶ οὗτος τῷ μυχτῆρι. ὅτι ὃὲ χρῶνται τοῖς τοιούτοις 

40 

91 

το 

3 νιχῴη post ἐμπόδιον ponit S 8 ἀλλὰ λεάζει Arist. ESY 10 τὸ μὴ Eye a 

13 τρίχας πλείονας coll. S 23 post μέγεϑος add. μηδὲ μῆχος Pa 25 διηρϑρω- 

μένος P: διηρϑρωμένων S ἔχειν P 26 τὸ om. a δὲ (post τινὰ) om. P 

271 post ἐπιστασίας add. xat Pa alterum τὸ om. Pa 30 πήγνυται Sa 

86 Wd S 37 χρῆται Καὶ 38 ἀντὶ χειρῶν post τετράποδα (37) ponit S 
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‘ φ ‘ ~ an~ A ‘ > Y wy x44 ἃ 4 > ~ ~ 

ποσὶν ἀντὶ χειρῶν, δῆλον μὲν χαὶ ἐξ ἄλλων, ἀλλὰ χαὶ Ex τῶν χυνῶν᾽ 
> ae ~ , 

οὗτοι γὰρ τοὺς ὀδόντας αὑτῶν διὰ τούτων χαϑαίρουσι τούς τε χυνορραϊστὰς 
nv 5" . ‘ Vv ea S 

χἂν ἄλλο τι δάχνῃ, διὰ τούτων μάλιστα ἀπορρίπτουσι, χαὶ ἄλλα πολλὰ μετὰ 
΄ , ΄ / as 

τούτων ἐργάζονται" of χατοιχίδιοί te αἴλουροι τοὺς μῦς μετὰ τούτων τύπτουσ' 2% 

5 τε χαὶ χατέχουσιν. 
ν Ἁ ¢ Ay oF v Vv ν ‘ ~ 

Οἱ Gr dpvides χαὶ of ὄφεις χαὶ ὅσα ἄλλα ἔναιμα, ἔχουσι τοὺς μυχτῆρας 

πρὸ τοῦ στόματος" ἐν τῷ πέρατι yap σχεδὸν τοῦ ἄνωϑεν χείλους, of δὲ 
ν >] ~ fu. F Vv ar v ~ 

ὄρνιϑες ἐν τῷ ῥύγχει. ἔχουσι GE of ὄρνιϑες τοὺς μυχτῆρας, ὥστε μὲν 

εἰπεῖν μυχτῆρας διὰ τὸ ἔργον ὃ ποιοῦσιν, οὔχ εἰσι δὲ 

10 φανερῶς διηρϑρωμένοι. αἰτία ὃὲ τούτου ἢ τῶν ὀρνίϑων φύσις, δίπους 
τ ΄ νον ἘΣ οὖσα χαὶ πτερυγωτή᾽ διὰ μὲν οὖν τὸ πτέρυγας ἔχειν οὐχ ἔχει peewee 30 

ὅτι χαταναλισχομένη ἢ ὕλη εἰ τὴν τῶν 
w =| 

a o Ὧ Se < Ξ 

Ἱένεσιν μυχτήρων᾽ δίπους ὃὲ οὖσα χαὶ οὐχ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ σώματος 
$ UDXTT OAS, εἶχεν ἂν 

Ἁ δ ὁὲ ταύτην μεγάλην ἔπιπτεν ἂν εἰς τὸ ἔμπρο- 

χ 

»ν ‘ ἈΝ 34 ‘ Ν ~ fy » ty 

εχουσα τοὺς ποῦᾶς, ἀλλὰ πρὸς τῷ TEA St, εἴπερ εἰχ 
ν ‘ ‘ ‘ ν 

»Μ 

> > 

15 χαὶ μεγάλην χεφαλήν, ἔχουσα 
ὶ τῆς τρυτάνης συμβαίνει. ἐν ἐ; σϑεν, ὥσπερ ἐπ κείνῃ γὰρ εἰ δύο τινὰ βάρη 35 

ἐν éxdoty τῶν πλαστίγγων ϑήσεις, βρίϑει ἐπὶ τὴν ἔχουσαν τὸ μεῖζον τ TA 17 σεις, ρ Et et ty, ξχο τ μειςῸ 

βάρος. σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. 
Μετριχοὺς δὲ λέγει τοὺς ποιητὰς τοὺς ἔωμετρα γράψαντας, Wore € ρ $ & cys τοὺς TOLYT Ss εὐμε τρα Ὶρ Ψ τας. ὦ περ 

τω Α [ / \ >] ‘ ~ 

20 Ὅμηρος χαὶ of λοιποί. τὸ δὲ τραυλίζειν, φησίν, ἐστὶ χαὶ μὴ ἐν τῷ ἔχειν 
πλατεῖαν 7 στενὴν τὴν γλῶτταν: ὃ γὰρ πλατεῖαν ἔχων τὴν γλῶτταν χαὶ 

συμμέτρως ἀπολελυμένην οὐ τραυλίζει. ἰστέον ὃὲ ὅτι ὁ ἔχων πλατεῖαν 
YJ ‘ , ‘ ΄ ΄ Vv ν , > 

ἔχει καὶ στενήν, ὥσπερ χαὶ ὃ μέγα ἔχων ἔχει χαὶ μιχρόν (δύναται γὰρ 40 
στενοῦν αὐτήν), ἀλλ᾿ οὐχ ὃ στενὴν ἤδη χαὶ πλατεῖαν. τὴν OF γλῶτταν 
v 6 Vv > la A > 4 > 8 \ , bard 

ἔχουσιν of ὄφεις διχρόαν χαὶ ἐσχισμένην διὰ τὴν Atyvotytas λίχνοι γὰρ τῷ σι 

»Μ ‘ > / \ ς \ . ~ σ Vv ~ \ 

ὄντες ἔλαβον αὐτὴν ἐσχισμένην xat οἱονεὶ διπλῆν, ἵνα ἔχωσι διπλῆν χαὶ 
᾿ ra pps rege ae es pen} aN NS τ rae! po Nn τ 

thy ἥδονήν. of 6& ἰχϑύες ἔχουσι βραχεῖαν τὴν τῆς γλώττης διάρϑρωσιν 

χαὶ Ov ἃς μὲν εἶπε σαφῶς αἰτίας χαὶ διὰ ταύτην, ἣν χαὶ αὐτὸς ἐνταῦϑα 
μετὰ τῶν pea ἡμένων τίϑησιν: ἐν ὅδατι, φησί, διατρίβοντες χαὶ ταχέως 45 

30 διαβιβάζοντες τὴν τροφὴν εἰς τὴν χοιλίαν, ἵνα μὴ λεαίνοντες αὐτὴν διὰ τῶν Ξ ΡΥ dea i ᾽ ey i 
ὀδόντων εἴσεισι τὸ ὕδωρ εἰς thy χοιλίαν αὐτῶν χαὶ ἀποπνίγωνται, οὐ δέδο- 
ται αὐτοῖς ἡἸλῶττα. ἐπεὶ γάρ, ὡς εἴρηται, ἅμα τῷ ἅψασθαι τῆς τροφῆς 

εἰς τὴν χοιλίαν αὐτὴν παραπέμπουσιν, ἐκ τούτου ὃξ αἴσϑησιν οὐχ ἔχου σι 92 
τῶν χυμῶν, ἀφήρηνται χαὶ τὸ τῶν χυμῶν αἰσϑητήριον, χαὶ τοσοῦτον ὥστε, 

35 εἰ μή τις αὐτῶν τὸ στόμα ἐπιχλίνει χαὶ οἱονεὶ χυρτώσει ἢ χοιλανεῖ, οὐ 

φαίνεται ἣ τοιαύτη διάρϑρωσις. 
> ‘> , \ ~ »ν 

p. 660025 Οἱ δὲ χροχόδειλοι πεπηρωμένην ἔχουσι τὴν γλῶτταν ἴσως 

τοῖς ἰχϑύσι, διὰ Δ τὴν αἰτίαν: ἐπεὶ γὰρ ἐν τῇ χάτω σιαγόνι πέφυχεν ἣ 

2 αὐτῶν 8 6 δὲ om. S 10 διηρϑρωμένους Sa τούτων PS 
12 ἡ om. a πτερύγων P 17 ϑήσεις seripsi: ϑήσειας libri βρίϑη a 

18 δέ ἐστι τὰ ἃ 19. 20 ὥσπερ---λοιποί om. S 20 ὁ “Ὅμηρος a φησίν 
om. 9 21 τὴν γλῶτταν ἔχων coll. ἃ 20 χαὶ post διπλῆν om. Pa 33 τὴν 
οἰκείαν χοιλίαν Sa 84 ἀφήρηται Ρ 35 αὐτῶν τὸ στόμα αὐτῶν ἐπιχλίνη S 

88 ταύτην S 

Comment. in Arist. XXII2. Mich. Ephes. in de part. mot. incess. anim. 4 
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>) " - ~ v ‘ , 5 BS \ nem ‘ " Oe, ς A 

\MTT LE : KEULES ξ ἘΣ 49) ELGENYE εἰς 6) Ἰλῶττα χεῖσϑαι (ἄνω γὰρ χειμένη ἐχώλυς τὴν τροφὴν εἰσέρχεσϑαι εἰς τὸν 

οἰσοφάγον) τοῖς ὃὲ χροχοδείλοις τὸ χάτω ἄνω ἐστί (τὴν γὰρ ἄνω χινοῦσιν, 

ou 

υ 

ἐν ἅπασι δὲ τοῖς ἀλλοις ζῴοις H χινουμένη σιαγὼν κάτω ἐστί), χάτω μὲν 

τὴν γλῶτταν οὐχ ἔχει, ὅτι τὸ χάτω ἄνω ἐστίν, ἄνω δὲ χεῖσϑαι οὐ πέφυχεν" 

ἄνω δέ, ὅπερ ἐστὶ ee οὐχ ἔχει thy γλῶτταν, ἵνα pH ἐμπὸ btn τὴν 

τροφήν" ἐπάνω γὰρ τῆς γλώττης πίπτει τὰ HDB χαὶ οὕτως ὕπ᾽ αὐτῆς 
- x 

διαπέμπεται πρὸς τὸν οἰσοφάγον. at δὲ πορφύραι ἰσχυρότατον ἔχουσαι τὸ 10 v Vee) a 
χέντρον πειρϑαθα, τὸ τῶν στρόμβων TES A by ὧν ὙΠ χαὶ 

δελεάζουσιν αὐτὰς οἱ ἀσπαλιεῖς: τίϑενται γὰρ περὶ τὸ ἄγχιστρον στρόμβον, 

ὃν ἰδοῦσαι ἔρχονται πρὸς αὐτόν, χαὶ οὕτως ἁλίσχονται. σαφῆ δὲ τὰ λοιπὰ 1 
~ 4 ΄ αν Ὁ / ~ 2 ἴοι πάντα τοῦ παρόντος βιβλίου, διὸ Extéov τῶν ἐφεξῆς. | 

ἣν μὲν γὰρ S 3 δὲ] μὲν 8 ὃ. 4 χάτω δὲ τὴν S 8 διατρυποῦσι Ρ 

t ἁλιεῖς Pa τιϑέασιν a 10 ὃν ἰδοῦσαι---ἐφεξῆς (11)] καὶ τὰ ἑξῆς S 



ou 

to or 
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, ν δ 3 / , \ e 5 , » \ id Meta τὰ εἰρημένα, φησί, περὶ χεφαλῆς ἢ τῶν ὀδόντων ἐστὶ φύσις, 

Vv 

χαὶ τὸ στόμα τὸ wee δον ὑπὸ ὀδόντων χαὶ ἐξ ὀδόντων συνεστηχός. 
Ξ SVEL Y CH ἐργασίαν ἔχει τὰ ζῷα 

See ὯΝ ΝΠ tee ΄ ᾿ 
Λεγει OF χαὶ οτι οὐ \LOVOY πρὸς τὴν τῆς 

’ ° C τοὺς ὀδόντας, ἀλλὰ χαὶ χάριν ἀλχῆς. διαιρεῖ δὲ τὴν ἀλχὴν εἴς te τὸ 

ποιεῖν χαὶ ἐπιτίϑεσϑαι ἀλλήλοις zal εἰς τὸ μὴ πάσχειν χαὶ ἀμύνεσϑαι τὰ 
- \ vO , 1 \ 5» fi Ve > Le ΕῚ ΄ 

πιτιϑέμενα. τῶν γὰρ ζῴων τὰ μὲν ἐπιτίϑενται ἄλλοις, οἷον λέων, ἀετός, 
\ ‘ > 3 ΄ 5 fi Vv >} ’ 

χαὶ χατεσϑίουσι τὰ οἷς ἐπιτίϑενται, τὰ GE οὔτε ἐπιτίθεται οὗτε ἐπιβουλεύει, 
x39 [5 ΄ ε - 

οἷον λαγώς, ἀηδών, GAN ἀμύνεται καὶ μάχεται, ὡς δύναται, τοῖς ἐπιτιϑε- 
΄ 

μένοις χαὶ ἀναιρξῖν αὐτὰ σπουδάζουσιν. ὃ 
a. 4 ~, 
δὲ ἄνϑρωπος ἔχει τοὺς χυνόδοντας 

χαὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοσούτους πρὸς τὴν διάλεχτον᾽ ἣν γάρ τις λείπ 
ix av 4 \ > , ~ ~ 

φελλίζεται ὁ ἀνϑρωπος. γαυλιόδοντας 6& λέγει τοὺς ἐοιχότας τοῖς τῶν 

βουβάλων χέρασιν, οἷοί εἰσιν οἱ τῶν χάπρων. οὐδὲν δὲ τῶν ζῴων ἔστιν 
a \ 5 4 i~ σ ~ 

ἅμα χαρχαρόδουν χαὶ χαυλιύδοῦν: ἐπεὶ γὰρ τὸ χαρχαρόδουν ἕνεχα τοῦ 

δάχνειν ἐστί, τὸ δὲ τυ τοῦ πλήττειν χαὶ τιτρώσχειν, οὐδὲν δὲ μάτην 
Ξ , ~ > 

ις ποιεῖ, διὰ τοῦτο οὐδέν ἐστιν ἅμα LD eT χαὶ γαυλιόδουν. 

> 

leg 

ἅ 
Sire , NW ce: Ω,2 > > 
& 6 te χάπρος xat 7 ϑήλεια ὃς éx τοῦ αὐτοῦ εἰσι (cies (λέγων 

γένος τὸ εἶδος), ὅ τε ἄρρην ἔλαφος χαὶ ἣ 
4 

ϑήλεια (ὁμοΞξιδῇ γὰρ χαὶ ταῦτα) 
χαὶ ὁ μὲν χάπρος ἔχει χαυλιόδοντας, 7, δὲ 

ν 
ς οὐχ ἔχει, ὁμοίως 6 ἄρρην 

Vv v , ΄ ΄ ar » " \ ~q) o Μ ᾿ Le ἔλαφος ἔχει χέρατα, ἢ ϑήλεια δὲ od, ἐπεὶ οὖν tad οὕτως ἔχει, χαὶ ἦν 
εἰχὸς τὸν μὴ ἀργὸν τὴν διάνοιαν ζητεῖν, διὰ τί ὁμοΞξιδῇ ὄντα ὅ τε χάπρος 

Ὁ pg ‘> x [- , \ 

χαὶ ἢ ὗς ὁ μὲν ἔχει χαυλιόδοντας, ἢ δὲ οὐχ ἔχει, ὁμοίως χαὶ 2 
ἐλάφων ὃ μὲν χέρατα, 7 δὲ 00, μέλλων τὴν αἰτίαν τούτων εἰπεῖν λ 

δεῖ χαϑόλου περὶ τούτων εἰπεῖν, ὃ χρήσιμον ἔσται χαὶ aap τούτων χαὶ 2 
τῶν ἄλλων τῶν ὕστερον λεχϑησομένων" χαὶ ἐπάγει ὅτι ἐπειδ ἢ χάριν ἀλχῆς 

27> 

χαὶ βοηϑείας ὑπὸ τῆς φύσεως δίδοται οἷς δίδοται xépata, xévtpa, πλῆχτρα, 

Σχόλια τῶν δεομένων ῥητῶν σαφηνείας τοῦ 7 βιβλίου τῶν περὶ ζῴων μορίων a 

ὃ ὑπὸ τῶν ὀδόντων ἃ 6 ἄλλοις ἃ 8 χαὶ om. ἃ οὔτε ἐπιτίϑενται Ρ 

10 σπουδάζει S χοινόδοντας Ρ 11 post τοσούτους add. δὲ S λείψῃ Pa 

13 βουβαλίων Pa 14 post ἅμα add. καὶ a 17 δὲ om. Pa λέγω P 

21 ὁμοειδῆ te ὄντα P 24 περὶ τούτου εἰπεῖν S καὶ περὶ τούτου Ρ 

26 φύσεως ex βοηϑείας corr. P rec. 
4* 
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MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. Γ 1.2 (Arist. p. 662216, 93} 

ἐχείνοις ταῦτα δίδωσιν ἢ bats τοῖς δυναμένοις χρῆσθαι. ὥσπερ yap 
‘ 5 "1 as ~ ΄ ΄ δ ΄ » ) Sines \ στρατηγὸς οὐχ ἂν δώσει τῷ βρέφει σπάϑην 7 χόντον, ἀλλ ἀνδρί, xa 

ἀνδρὶ τῷ δυναμένῳ χρῆσϑαι, οὕτω χαὶ ἢ φύσις τοῖς μὲν ἄρρεσι τῶν ζῴων 

ἰσχυροτέροις οὖσι χαὶ δυναμένοις χρῆσϑαι δέδωχε χέρατα, χέντρα, χαυλιύ- 

Govtas, τοῖς δὲ ϑήλεσι διὰ τὴν ἀσϑένειαν οὐ δέδωχε, χαὶ τῶν ἀορένων 

ἃ δέδωχε τοῖς ἰσχυρο- 
\ 

πάλιν τὰ μείζω χέρατα χαὶ πλῆχτρα χαὶ τὰ do 
\ 

OT 

s 8 5 5 Q7 , A > \ 

TENOLS, TH ἐλάττω τοῖς ἀσϑενεστέροις. Et Ὃς TOV συμβαίη TA ALTA 

\ 

α ἔχειν τὸ ϑῆλυ, ἅπερ χαὶ τὸ ἄρρεν, οἷα εἰσι τὰ πρὸς τὴν τροφὴν χρησι- 
\ ΄ ΄ 35 \ ye a. " ΄ ΄, 

μεύοντα, ἥττονα εἰσι τὰ τῶν ϑηλειῶν, μείζω δὲ τὰ τῶν ἀρρένων. λέγει 
Vv 5S , A ‘ ia 

δὲ τοὺς ἰχϑύας ἔχειν τ us ὀδόντας γαμψοὺς χαὶ χεχαυμένους, ὥσπερ τὸ 

ὧν ἱεράχων ῥύγχος, διὰ τὸ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν ἐν τούτοις εἶναι" 

ιτηδειότερα δὲ τὰ Ἰαμψὰ πρὸς τὸ σπαράττειν χαὶ διατέμνειν. Ξ 

Φ σ ᾿Ξ » ΄ ~ , ~ 

p. 662216 “Eye δέ, φησί, ta ζῷα τὸ στόμα ἕνεχεν τῶν ἔργων 
»" ΄ Vv \ 3 if Ά Vv bd 9 >) ~ \ A 

τούτων, λέγων ἔργα τὸ ἐσϑίειν, τὸ ἔχειν ὀδόντας ἐν αὐτῷ, xal πρὸς 

τούτοις χάριν | τοῦ ἀναπνεῖν: ἀναπνεῖ γὰρ χαὶ éx τοῦ στόματος. ἔχει 

δὲ τῶν ζῴων τινὰ bee τὸ στόμα χάριν τοῦ ἐσϑίειν μόνον, τὰ δὲ xat 

πρὸς τὸ ἀμύνασϑαι, τὰ δὲ πρὸς τούτοις χαὶ πρὸς τὸ διαλέγεσθαι, ὥσπερ 

ὃ ἄνθρωπος" χαὶ διὰ τοῦτο γέγονε τὰ στόματα τῶν ζῴων διάφορα, ὅτι 

χαὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν διάφοροί εἰσι. μύουρον δὲ εἶπε τὸ τῶν μὴ 

σαρχοφάγων ἰχϑύων στόμα, ὅτι Ex παχέος 7 πλατέος εἰς λεπτὸν λήγει" 

τοιαύτη γάρ ἐστι χαὶ ἢ τῶν μυῶν οὐρά. ἀπὸ πεῖ δὲ εἶπε τὸ τῶν μιχρῶν 

ὀρνίϑων ῥύγχος ἀντὶ τοῦ περιφερὲς χαὶ χυρτόν. στεγανόποδα δὲ λέγει τὰ 
VA 

΄ Vv . ΄ ~ 

ur ἐσχισμένους ἔχοντα τοὺς δαχτύλους, οἷοί εἰσιν ot τῶν χηνῶν χαὶ νηττῶν. 

0 δὲ πρόσωπον, φησίν, 7 ex τοῦ πρόσϑεν ὀπωπέναι χαλεῖται πρόσωπον 7, 

χ τοῦ πρόσω τὴν φωνὴν διαπέμπειν. 

p. 662023 Lavy δὲ A περὶ χεράτων λέγει: χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν 
σ ἊΝ ΄ Ql ες ¢ 5 a 5 ‘ A \ Py 3 , τα 

ὅσοις δὲ μή. δέδωχεν ἣ φύσις ἄλλην ἀλχὴν πρὸς σωτηρίαν, οἷον 
~ 5 ΄ las ? τ ~ ~ 

ταχυτῆτα σώματος λείπει τὸ ᾿χέρατα δέδωχεν,, ἵν᾿ ἢ τὸ πλῆρες τοιοῦτον 

ὅσοις ὃὲ wy δέδωχεν ἢ φύσις χέρατα, δέδωχεν αὐτοῖς ἄλλην ἀλχὴν πρὸς 
΄ ) \ , ΄ , 5) ΄ ΄ - x 

σωτηρίαν᾽. xat τίς ἢ τοιαύτη ἀλχή, ἐπάγει λέγων “οἷον tots μὲν ἵπποις 

βεβοήϑηχε, τουτέστιν εἰς βοήϑειαν δέδωχε ταχυτῆτα σώματος, ταῖς δὲ 
΄ 7 { - \ c Ande \ ~ σι = ἢ \ c "ΑΝ - χαμήλοις μέγεϑος. ἢ γὰρ ὑπερβολὴ tod μεγέϑους ἱχανὴ ὑπάρχει βοηϑεῖν 

αὐταῖς᾽. ταῦτα μὲν οὕτω βεβοήϑηχκεν, ἄλλα δέ, ὥσπερ εἴρηται, πεποίηχε 
\ 

χαυλιόδοντα. ἐπεὶ δέ τινα, ὥσπερ of ἔλαφοι, χέρατα μὲν ἔχουσιν, οὐδὲν δὲ 

πρὸς βοήϑειαν αὐτοῖς συντελεῖ, διά τε τὸ μέγιστα εἶναι χαὶ πολυσχιδῇ (κατ- 

εσχισμένα γὰρ τὰ τῶν ἐλάφων χέρατα χαὶ πολλαῖς παραφυάσι χαταπεπύχνω- 

ται, ὥσπερ χαὶ τὰ δένδρα τοῖς xAdidots), δέδωχεν αὐτοῖς ταχυτῆτα. οἱ δὲ 

βόνασοι, φησίν, ἐπειδὰν διώκωνται, ἀπορρίπτουσιν éx τοῦ ἐν τῇ χοιλίᾳ αὐτῶν 
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libri 24 ante évexa add. tod S post τουτέστι add. περὶ a 25 ὥσπερ 

οἱ ὀδόντες om. S 25. 26 οὔτε πέττει, τὸ μὲν ὡς οἱ ὀδόντες τὸ δ᾽ ὡς ἡ χοιλία 8 

30 χρεία τῆς τραχείας ἀρτηρίας in marg. add. Ρ μερισϑήσεται ex μετρυϑήσεται᾽ 
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ἡ χοιλία sed rursus del. P οὖσαι supr. vy. S: ὄντες Pa, itemque in contextu ὃ 

MICHAELIS EPHESI IN DE PART, ANIM. Γ 2.3 [Arist. p. 662» 23—664423) 

/ ~ 

ἐνόντος περιττώματος: τοῦτο δὲ λίαν δυσωδέστατον ὃν ἀποπνίγει ἢ φεύγειν 
παρασχευάζει τὸ διῶχον' ὥστε διὰ τῆς τοιαύτης τοῦ περιττώματος προσϑήχης 

ἐφεῦρεν ἢ φύσις σωτηρίαν τοῖς ζῴοις. τ δέ εἰσι μονόχερα χαὶ διχηλὰ χαὶ 

μώνυχα, εὐλογώτερόν ἐστι, φησί, τὸ τὰ μώνυχα μονόχερα εἶναι ἤπερ τὰ δι- 

χηλά: τῷ μωνύχῳ γὰρ διὰ τὸ ἕν dou sels χαὶ TO ΣΌΝ τῷ OF διχηλῷ 

διὰ τὴν δυάδα τὸ δίχερων. ἔτι ἐπεὶ ἢ σχίσις κατ᾽ ἔλλειψιν ὕλης ἐστί" μὴ 

yap εὐποροῦσα ἣ φύσις ὕλης ὁλόχληρον ὥσπερ τὸ τῶν μωνύχων ἀπεργα- 
σασϑαι, πεποίηχεν αὐτὸ διχηλόν. ἀποβάλλει G2 μόνος ὁ ἔλαφος τὰ χέρατα 
διὰ τὴν εἰδιχὴν αἰτίαν ual διὰ τὴν ὑλιχήν" διὰ μὲν τὴν εἰδιχήν, ὅπως τῇ 

ἀποϑέσει ἐλαφριζόμενα ὠφελοῖντο, ἐξ ἀνάγχης δέ, τουτέστι διὰ τὴν ὕλην, 

ὅτι βαρύτατα ὄντα χαὶ διὰ τοῦτο διηνθχῶς χινούμενα σάττεταί τε χαὶ ἐχρι- 

ζοῦται. οὐ πέφυχε δὲ τὰ χέρατα ἐχ τοῦ δέρματος, ἀλλ᾽ ἐν τῷ δέρματι 
> 

ἐνήρμοσται στερεὸν 2x τῶν ὀστῶν, τουτέστιν Ex τοῦ xpavion διὰ τοῦ 

δέρματος δίεισιν ὀστοῦν τι, καὶ εἰσέρχεται εἰς τὸ τοῦ χέρατος χοῖλον. 

p.663b22 Ταῦτα εἰπὼν λέγει ὅτι ῥητέον πῶς ἔχουσα ἢ ἀναγκαία 

χαὶ ὑλικὴ φύσις λαμβάνει αὐτὴν τὸ εἶδος χαὶ χαταχρῆται Evexd του. 

χαὶ λέγει ὅτι τῷ σωματώδει χαὶ γεώδει, ὅπερ ἐστὶν ἢ φύσις τῶν ὀστῶν, 

ὶ βοήϑειαν χαὶ τὸ συμφέρον. τὰς χοταχρῆται ἢ φύσις ἐπ ὃὲ ϑηλείας 

τῶν ἐλάφων, τὰς αὐτὰς τὴν φύσιν οὔσας τοῖς ἄρρεσι χαὶ μηδὲ ὀδόντας 

ἄνωϑεν ἐχούσας ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἔδει χέρατα ἔχειν: οὐχ ἔχει δὲ διὰ τὸ ι 

υηδὲ τοῖς ἄρρεσιν, ὥσπερ εἴρηται, χρήσιμα εἶναι- ἔχουσι δὲ ταῦτα οἵ 

ἄρρενες, ὅτι ἰσχυρότεροι τῶν ϑηλειῶν ὄντες, ἽΠΠΟΣ βλάπτονται. 

p- 664223 Λέγει δὲ χαὶ zo τοῦ οἰσοφάγου ὅτι οὐχ ἀναγκαῖον ἔχειν αὐτὸν 

ἕνεχα τῆς τροφῆς.. οὐϑὲν yap παρασχευάζει πρὸς αὐτήν, τουτέστι οὐϑὲν 

ΠΟΥ τενεὶ πρὸς ey οὔτε yap λεαίνε!: ταύτην ὥσπερ of ὀδόντες οὔτε πέττει 

ὡς ἢ χοιλία οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν ποιεῖ πρὸς αὐτήν. ἔτι ἐπεὶ ἐνδέχεται εὐϑὺς μετὰ 

τὸ στόμα χεῖσϑαι τὴν χοιλίαν, ἱχανόν ἐστι τὸ στόμα διαχομίζειν τὴν τροφὴν 

πρὸς τὴν χοιλίαν, ὥστε οὐδεμία ἐστὶ τοῖς ὁ ἔχουσι χειμένην ΓΝ χοιλίαν 

οἰσοφάγου χρεία. τὸν δὲ πνεύμονα ἐπεὶ οὐχ ἐνδέχεται εὐϑὺς μετὰ τὸ στόυα 

χεῖσϑαι, χρεία τῆς Ὁ τραχείας ἀρτηρίας, δι 
9 ΄ 

τὰς ἀρτηρίας, αἵτινες περιέχονται ond τῶν ἐν τῷ πνεύμονι συρίγγων: οἷον 

δ᾽ ἢ τ QZ \ ~ . ἧς μερισθήσεται τὸ πνεῦμα χατὰ 

( 

᾿ ,~ ΄ ~ ¢ Vv > ¢ ~ ‘ 

γὰρ σωλῆνες οὖσαι αἱ ἐν τῷ | πνεύμονι σύριγγες ἔχουσιν ἐν ἑαυταῖς τὰς 

ἀρτηρίας. ἐπεὶ δὲ ἢ χοιλία πόρρω χεῖται τοῦ στόματος, ἀναγχαῖος γέγονε 
~ ,ὔ ΄ , Wis? ~ 3 

ματος ual τῆς χοιλίας ὃ οἰσοφάγος, ἵνα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ tot εἰ on μεταξὺ τοῦ σ 

ἐν αὐταῖς PS 34 δι᾿ αὑτοῦ Pa 
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54 MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ΑΝΙ͂Ν. Γ ὃ [Arist. p. 6644 23. >14] 

, 

στόματος πρὸς τὴν χοιλίαν χομίξ τητοῖ τὰ βρώματα. ἢ 6& τραχεῖα ἀρτηρία 

χεῖται ἔμπροσϑεν τοῦ οἰσοφάγου, χαίπερ ἐμποδίζουσα αὐτόν" πεφειδημένως 

γὰρ χαὶ οἱονεὶ μετὰ ἐμποδισμοῦ 6 οἰσοφάγος τὰς τροφὰς ἐχ τοῦ στόματος 5 

λαμβάνει διὰ τὸ ὥσπερ δεδιέναι μή τι ἐχδραμὸν εἰσέλϑοι τῆς ξηρᾶς 7 ὑγρᾶς 

Or τροφῆς πρὸς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν. σὰφ τ ὃξ Ta ξεῆς: 
έως εἰς τὴν χύστιν 

\ ~ 

p. 664b14 Τὸ δὲ δῆλον δὲ ὅτι οὐχ εὐ 
ἐστὶν ἐνστάσεως ὑπὸ τῶν ἀντιδοξούντων συλλέγεται τὸ ὑγρὸν λύσις 

λεγομένης. ἔφασχον γὰρ ὅτι μὴ γὰρ εἰς τὴν χοιλίαν ἀπέρχεται τὸ ποτόν, 

ἵν’ ὦσιν ἐχ τοῦ πνεύμονος πόροι πρὸς ee: ἀλλ᾽ εἰς τὴν χύστιν. πρὸς δὴ 10 

10 ταύτην τὴν ἔνστασιν ἐπῆχται τὸ ᾿ δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχ εὐϑέως εἰς τὴν χύστιν 
. iq , x. 5) \ ΄ ΄ , ἊΝ 

συλλέγεται τὸ ὑγρόν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν χοιλίαν πρότερον᾽. πίστις δὲ τούτου ὅτι 

μελαίνεται τὰ τῆς χοιλίας περιττώματα ὑπὸ τοῦ ἐρυϑροῦ οἴνου: ὥστε, εἰ 

μὴ ἀπήρχετο ὃ οἶνος πρότερον εἰς τὴν χοιλίαν, οὐχ ἂν ἐμελαίνετο ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ad περιττώματα. ἀλλὰ χαὶ χοιλίας πολλάχις ὑπὸ βέλους τρωϑείσης ὡράϑη 15 

ων 

Os WY Qe 

Ὁ) _ > ΄ X\ 4 > ‘ \\ \ 4 / Τα δ 

15 ἐξ αὐτῆς ἐξερχόμενον τὸ ποτόν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων, φησί, εὐηϑες αντι- 

~ yew. ἢ δὲ φύσις πεποίηχε thy ἐπιγλωττίδα, ἥτις περίχειται τὴν τρα- 
= ao ‘ > ὦ >) >) ἊΝ - , ΄ \ >) Fr , σ 

εἴαν aprnptay, ὅπως μὴ ἐᾷ εἰς αὐτὴν εἰσέρχεσϑαι ὑγρὸν ἢ ξηρόν. 960 

: uy ἔχουσιν ἐπιγλωττίδα, τούτων συνάγεται χαὶ συστέλλεται ὃ φάρυγξ 

εἰσ τροφῆς εἰς αὐτήν. 
“90 

σιούσης τῆς τροφῆς χαὶ οὐχ ἐᾷ εἰσέρχεσϑαί τι τῆς 

90 μευηχάνηται δὲ ϑαυμαστῶς xal ἢ ταύτης χαὶ ἢ τῆς ἐπιγλωττίδος χίνησις 

τῆς γλώττης γὰρ χινουμένης ἡνίχα ἢ τροφὴ ὑπὸ τῶν ὀδόντων λεαίνεται, 

οὐδαμῶς αὕτη δήχεται ὑπὸ τούτων, εἰ μὴ σπανίως" τούτου γάρ ἐστι δηλω- 

τιχὸν τὸ ὥστε τῆς τροφῆς ἐν μὲν τῷ στόματι λεαινομένης, παρ᾽ 

αὐτὴν δὲ διιούσης χαὶ τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς ἀρτηρίας τῶν 
, 

ἐσχάτων ϑᾶσσον ἂν ἐγίνετο ἢ συναγωγὴ τῆς ἐχ τῆς οἰχείας 
τῷ σι 

NGS > ID = ~ , > © sy nd 5 \ = aes , , Ὁ 

σαρχὸς ἐπιγλωττίδος τοιοῦτον ἔστιν ἀλλ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων μορίων 2% 

~ 
΄σ ~ 5 x Vv 

τῆς τραχείας aii ὑᾷσσον ee ται ἢ συναγωγὴ τῆς ἐπιγλωττίδος, ἡ τις 
΄ ~ ~ 4 ~ 76) ~ 

dv ἐγίνετο éx τῆς οἰχείας σαρχός᾽. τοῦτο ὃὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ϑᾶσσον σὺν- 
΄ ΕΥ Vv ~ Vv 

ἄγεται χαὶ συστέλλεται τὰ ἔσχατα μέρη τῆς τραχείας ἀρτηρίας, ἔσχατα 

80 λέγων τὰ ἐγγὺς τοῦ στόματος" ε εἶχεν ἀπὸ τῆς οἰχείας σαρχὸς ἐπι- 
& Ἃ SS ΄ - a? Vv 

Ἰλωττίδα, ἐπειδὴ ξηρά ἐστιν 7 oe, βραδέως ἂν συνήγετο᾽. χεῖται ὃ ἐμπρο- 

σϑεν ὁ φάρυγξ τοῦ οἰσοφάγου ἐξ ἀναάγχης" mel γὰρ ἢ χαρδία ἔωπροσϑεν 80 
Ὶ | ὴ eel t | t Tose 

~ 9) Ν 

χεῖται Ov ἃς αὐτὸς σαφῶς λέγει αἰτίας, ὃ 
“ ΚΡ ΤΡ HER he Spay, a 2h ‘ ‘ ae της, ΤΣ 7 Bo Np dg δον 

ἵνα χαταψύχῃ αὐτήν, ἢ δὲ ἀρτηρία, ἣν φάρυγγα εἶπε, χομίζει περὶ τὸν 

35 πνεύμονα τὸ πνεῦμα, ἀνάγχη τὴν ἀρτηρίαν ey. papoose) χεῖσϑαι τοῦ οἰσο- 

φάγου. τὸ μὲν οὖν λεγόμενον τοιοῦτον" τὸ δὲ hee yap τῷ λόγῳ τούτῳ 
\ Ὁ ~ C 7 » ΄ , 

διώρισται τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν ἴσον ἐστὲ τῷ οὕτω γάρ δριζό- 
v -Ὶ ‘ ~ , ~ 

μεϑα τὸ ἔμπροσϑεν" ἔμπροσϑέν ἐστιν ἐν ᾧ ἐστιν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως χαὶ τῆς 80 

7 et 11 συστέλλεται S 14 χοιλία et τρωϑεῖσα S 15 ἐξερχόμενον ἐξ αὐτῆς 

coll. ἃ post μὲν add. οὖν Ρ φησί om. P 18 συνεισάγεται a 

20 ἐπιγλωττίδος corr. in γλώττης al. m. P 22 διήχεται a 25 ἐγίνετ᾽ ἂν a 

26 τοιοῦτόν ἐστιν---ἐπιγλωττίδος (27) in marg. add. P 31 ἡ τούτου σάρξ S 

2 ὁ] Ἢ 9 ἐπεὶ ex ἐπειδὴ corr. P: ἐπειδὴ a 33 σαφῶς αὐτὸς coll. S 

8 ἐστιν ante ἐν om. S 
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αἰσϑήσεως᾽. τὸ δὲ τὰ μὲν γὰρ πρὸς τὸν πνεύμονα τείνε:, τὰ μὲν 

εἶπε φάρυγγα χαὶ τ 

τέον δὲ ὅτι πρότερον μὲν φάρυγγα χαὶ ἀρτηρίαν τὸ αὐτὸ ὯΝ γῦν δὲ 

Ἁ ,ὕ 

ὲ y 

ἣν ἀρτηρίαν: 6 δὲ πνεύμων εἰς τὴν χοιλίαν ΠΣ Τὰ ΤΣ 

φάρυγγα λέγει thy ἀρχὴν τῆς ἀρτηρίας τὴν εὐϑὺ μετὰ τὸ στόμα, apnnglan 
δὲ τὸ λοιπὸν ἅπαν’ χαὶ διὰ τοῦτο ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “ὁ μὲν yap’ 7 ἢ μὲν 

yap ἑνιχῶς, εἶπεν ὅτι τὰ μὲν γάρ. ὅλως δέ, φησίν, ἀεὶ τὸ βέλτιον χαὶ 

τιμιώτερον ἐν τῷ βελτίονι τίϑησιν ἢ φύσις τόπῳ, χἂν μὲν εἴη τὸ βέλτιον 
ἄνω, ἐν τῷ ἄνω, εἰ δὲ τὸ ἔμπροσϑεν, ἐν τῷ ἔμπροσϑεν, εἰ 

ἐν τούτῳ: ταῦτα γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ τοῦ μὲν ἄνω χαὶ χάτω ἐν τοῖς 

ἄλλόν ἐστιν ἄνω χαὶ ἑξῆς. ἐλλιπῶς δὲ χαὶ ἀσαφῶς ἀπήγγελται τὸ 

τοῖς μάλιστά ἐστιν ἄνω’ εἴη δ᾽ ἄν τὸ πλῆρες τοιοῦτον “ἐν τοῖς ἔχουσι 

τὸ ἄνω μᾶλλον, ἤτοι τιμιώτερον, ἐν ἐχείνοις τὸ τιμιώτερον ἄνω χεῖται᾽. 

p.665b2 “A δὲ λέγει περὶ τῶν σπλάγχνων σαφῆ. τὸ δὲ ὥσπερ 
‘ 

τῶν ἐχτὸς μορίων οὐ πᾶσι τῶν αὐτῶν χρῆσις ἴσον ἐστὶ τῷ “οὐ πᾶσι 
- > \ , \ > 

τοῖς ἐχτὸς μορίοις πρὸς τὰ αὐτὰ χρώμεϑα᾽. οὐ γὰρ οἷς χρώμεϑα 

μορίοις πρὸς βάδισιν, τούτοις χαὶ πρὸς τὸ τὴν τροφὴν ) λεαίνειν, GAN 

ἑτέροις. τὸ ὃὲ αἱματωδέστερα γὰρ χαὶ μέγιστα χατὰ λόγον, 

μέγιστα μὲν εἶπε, διότι αἱματιχά εἰσι, πάμπολυ δὲ ἐν τοῖς νεογνοῖς τὸ 

αἷμα. τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ διὰ τὸ εἶναι τὸ εἶδος τῆς 
co ἣ x ,~ >] / > \ ,~ >) , 

ὕλης xat τὸ πλῆϑος ἐμφανέστατον, εἶδος xat gus ἐχ παραλλήλου 
ϑείς, ἐμφανέστατον δὲ ἀντὶ τοῦ πολύ πολὺ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ αἶμα, 

ὅπερ ἐστὶν ὕλη τῶν σπλάγχνων. τὸ δὲ χατὰ λόγον πρόσχειται, ὅτι ὑπερ- 

βαίνει τὴν ἀναλογίαν τοῦ ὅλου σώματος. avayxatov δὲ λέγει σῶμα τὸ 

ἀπὸ τῆς χεφαλῆς μέχρι τοῦ ἀφ᾽ οὗ ἐξέρχεται τὰ περιττώματα. χεῖται 
οὖν ἢ καρδία ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἀναγχαίου σώματος: ὥσπερ δὲ ἀρχὴ τοῦ 

> , ΄ ΟΕ, -“ ? > ΄ 

ἀναγχαίου σώματος ἢ χεφαλή, οὕτω πέρας ἢ τὰ περιττώματα ἐχχρίν 
ἀναγχαῖον ὃὲ χαλεῖ τὸ τοιοῦτον σῶμα διὰ τὸ Uw 

Ν 

χ 
εἶναι τὸ ζῷον: χωρὶς μὲν γὰρ χειρῶν 7 ποδῶν ἢ ὥτων ἣ ῥινῶν εἶναι 

» 9? 2 ΄ 5 ὯΝ >> > ΄ >\ 

vata, ἄνευ ὃ ἐχείνου oO oe τὸ δὲ ee = ὡς οὐδὲ προστι- 
é 

ov ὃξ εἶπε τὸν ἐκ λῶν: ἀντὶ τοῦ τ ὡς βθιγοῦντα. χαὶ rats ψυχρὸς 
> ld a\ > \ 5 ~ > > xv ὁ ἐγχέφαλος, at δὲ φλέβες ϑερμαί, ἐπεὶ xat to ἐν αὐταῖς αἶμα, οὐχ ἂν 

εἶεν αἱ φλέβες ἐχ τοῦ ἐγχεφάλου: ψυχραὶ γὰρ ἂν ἦσαν χαὶ αὖται. τῷ δὲ 

TH γάρ ἐστιν ἀρχὴ χαὶ πηγὴ ees προστέϑειχε τὸ 7 ὑποδοχὴ 

is ἀρχὴν αἵματος μὴ λέγοι τὴν χαρδίαν, =i | 

ψυχήν, λεγέτω τὴν xapdtay πρώτην ὑποδοχὴν τοῦ 

55 

45 

10 

1 τὸ 68—yap om. S 2 εἶπε thy φάρυγγα S τὴν post χαὶ om. S πνεύμων] immo 

οἰσοφάγος 6 det ex Arist. scripsi: ef PS: εἰς ἃ 7 χἂν] ἐὰν a 10 ἐστιν 

ἀνω--τοῖς μάλιστα (11) in marg. add. P καὶ ta ἑξῆς Sa δὲ om. P 

ἐπήγγελται P 14 post αὐτῶν add. 7 a 20 post εἶδος add. δὲ S 
παραλλήλων a 22 ante ὕλη add. ἡ S Ὑ 23 λέγει ex λέγειν corr. P al. m. 

28. 29 εἶναι δύναται 7 ῥινῶν coll. P 32 ῥιγῶντα P 34 τῷ] to P 
90 χαὶ om. P προσέϑηχε Pa 36 λέγει P 
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αἴματος᾽. τὸ ὃὲ χαὶ ἐπὶ πᾶν ἐφιχτὸν ὁμοίως ἣ παραπλησίως. 
Ψ' 

ὃ 

δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι ‘to χείμενον μέσον μᾶλλον δύναται μεταδιδόναι 20 
, \ 

ὁμοίως δυνάμεώς τινος τοῖς χύχλῳ αὐτοῦ ἢ δὲ χαρδία μέση χεῖται" αὕτη 

ἄρα δυνήσεται δμοίως χαὶ τοῖς πρὸς τῇ χεφαλῇ καὶ τοῖς πρὸς τοῖς ποσὶ 

5 μέρεσι χορηγεῖν ζωτιχήν τινα δύναμιν, ἤπερ 6 ἐγχέφαλος ἄνω χείμενος᾽. 

τὸ δὲ ἢ παραπλησίως εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἧττον ὁμοίως: ἢ γὰρ ὁμοίως 
πᾶσι χορηγεῖ ἣ ὀλίγον τι νεύει πρὸς τὸ ἀνομοίως χορηγεῖν. τὸ ὃὲ αἷμα % 

ἔχει ἢ καρδία ὥσπερ τὸ ἀγγεῖον τὸν οἶνον. τὸν δὲ σπλῆνα εἶπεν ἂντί- 

ζυγον ἀντὶ τοῦ ὁμόζυγον: ὡς γὰρ 6 δεξιὸς BULA δμόζυγον ἔχει 

10 τὸν ἀριστερόν, οὕτως χαὶ τὸ ἧπαρ τὸν σπλῆνα. λέγει δὲ τὴν χαρδίαν 

χεῖσϑαι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, ὅπως μὴ καταψύχηται, χαὶ 

τὴν αἰτίαν ἐπήγαγε διὰ τοῦ πᾶσι γὰρ ἀσαρχότερον τὸ στῆϑος, 

τὰ δὲ πρανῇ σαρχωδέστερα- ἐπεὶ γὰρ τὰ ἄλογα χυπτάζει χαὶ διὰ 

τοῦτο δέχεται ἐν τοῖς πρανέσι τούς τε GuBpovs τά te ψύχη. ἐν δὲ 80 

15 τοῖς ὑπτίοις διὰ τὴν χάμψιν οὐδαμῶς, ὥστε χαὶ ϑερυότερα, διὰ τοῦτο 

xav ἀσαρχωδέστερα τυγχάνῃ, τέϑειχεν ἢ φύσις τὴν χαρδίαν πρὸς τῷ 

στήϑει, εἰ γὰρ ἔχειτο πρὸς τοῖς πρανέσιν, ἐπειδήπερ, ὡς εἴρηται, ἐν 

τούτοις δέχεται τοὺς ὄμβρους xal τὰ ψύχη, ἐψύχετο ἄν. διὰ τοῦτο χαὶ 

σαρχωδέστερα γέγονε ταῦτα, ἵνα μὴ ταχέως διέρχητα: διὰ τούτων εἰς τὴν 

90 χαρδίαν τὸ ψῦχος. ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις γέγονε τὰ πρανῆ ὁ Ὁ διὰ τὴν 3 

αὐτὴν αἰτίαν, ἔχει δὲ τὸ στῆϑος τὸ ϑερμὸν διὰ τὴν ἀπὸ τῶν χειρῶν φυλα- 

χήν. ἐπεὶ δὲ τὸ ὀξὺ τῆς καρδίας ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ζῴοις πρὸς τῷ στήϑει 

χεῖται (τοῦτο yop ἐστι τὸ ἔμπροσϑεν, ὥσπερ ἥ χεφαλὴ τὸ ἄνω) ἐν δὲ τοῖς 

ἰχϑύσιν οὐχ οὕτω χεῖται, ἀλλὰ τρὶς τῇ χεφαλῇ, ἐπήγαγε τὸ ὅτι δὲ χαὶ 

ί 
- ia > ~ ΄ Υ̓͂ \ 

ἐν τοῖς ἰχϑύσιν ἢ χαρδία ὁμοίως χεῖται, τουτέστιν ἔμπροσϑεν, xdv bo or 

φαίνεται εἰς τὸ ἔμπροσϑεν χεῖσϑαι, adh εἰς 40 
NYS ‘ v 5 [a S) ~ μι 

ἰχϑύσι τὸ ἔμπροσϑεν ἢ χεφαλὴ ἔστι. πῶς δε 

πρὸς τῇ χεφαλῇ χειμένη οὐ 

τὸ ἄνω, δῆλον" ἐν γὰρ τοῖ 

oo 
2 ΩΣ 9. ΟἿ ΄ ΟΥ̓ 2 \ » 5 ΄ 2 

ἐν τοῖς ἰχϑύσιν ἢ χεφαλὴ ἔστι τὸ Ep LS χατασχευάζων ἐπηγαγεν ἐπ 
>) ε Ξ ~ y 

ταύτην γὰρ 7 χίνησις" ἐς ἣἢ κίνησις, τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσϑεν. 

80 ἔχει δὲ ual νεύρων πλῆϑος ἢ χαρδία εὐλόγως" ἀπὸ ταύτης γὰρ at χινήσεις 

πᾶσαι περαίνονται. πῶς δὲ ἀπὸ ταύτης περαίνονται, ἐπήγαγε τὸ διὰ τοῦ 45 | t ? soil 
σ σ ’ Cc a7 N ~ - ~ 

ἕλχειν χαὶ ἀνιέναι" ἕλχουσα yap ἢ χαρδία διὰ τῶν ἐξ αὐτῆς νεύρων τὰ 
~ , Vv \ ΄Ν 5 ~ ~ ~ 3 ? a A ~ 

τῆς πορείας ὄργανα χαὶ πάλιν ἀνιεῖσα, χινεῖ to Cov. ἐπεὶ οὖν διὰ τῶν 
΄ ~ A “ ὦ ~ >) 

νευρὼν ALVSU TO Ξ ον, δεῖ αὐτῇ τῇ 
a A / Vv ‘ ΄ ‘ ~ , 5" ‘ [ἢ Ὁ 7] ὙΠ . 

35 διὰ ταύτην ἄρα τὴν αἰτίαν ἐστὶ χαὶ τῶν νεύρων ἀρχὴ 7% χαρδία. λέγει δὲ 

ς ἀπὸ τῶν νεύρων ὑπηρεσίας χαὶ ἰσχύος. 

Ν τ ΄ ΄ ~ an , a7 > ~ » , vs = 

χαὶ διὰ τί αἱ τῶν μεγάϊλων ζῴων xapdtar ἀνὰ τρεῖς ἔχουσι χοιλίας, ἄλλαι 97 
᾿ » as ᾿ ΄ ‘ , 50 a7 > ΄ 4 

δὲ ἀνὰ δύο, πρὸς δὲ τούτοις χαὶ διὰ τί οὐδεμία χαρδία ἀκοίλιός ἐστιν, 

2 μέσον Pa 7 νεύει εἰς τὸ 5 9 ὥσπερ γὰρ S 13 ἄλογα) ἄλλα S 

15 ϑερμότερα 5οΥρ51: ϑερμιότερον libri 16 τέϑειχεν] καὶ ines P 17 ἐπείπερ S 

18 τοῦτο δὲ χαὶ Sa 19 γέγονεν αὐτὰ Pa 20 Jacunam indicavi: addendum 

tale quid σαρχωδέστερα μὲν ἀλλ᾽ οὐ 21 τὸ ante ϑερμὸν om. Pa 24 zat om. S 

25 xav] zal S 27 πῶς--ἔμπροσϑεν (28) om. PS 31 ἀπὸ ταύτης περαίνεται PS 

33 ἀνιοῦσα S: ἀνεῖσα a 36 ἀνὰ τριῶν Pa χοιλίας seripsi: χοιλιῶν libri 
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ἀλλὰ τοὐλάχιστον τέως μίαν ἔχει: τὸ γὰρ μίαν δὲ πᾶσαι, ἴσον ἐστὶ τῷ 
af vy « » > » - ‘ ‘ Ψ 

οὐχ ἔστι δέ τὶς χαρδία, ἵνα τέως μίαν μὴ xa τρεῖς μὲν γὰρ un ἔχει 

υνηδὲ δύο βὔρηνται πολλαί, μηδεμίαν δὲ οὐδεμία ὦπται. χαὶ 7 αἰτία τοῦ a 

τίνος χάριν ἔχει μίαν εἴρηται" iio a0 am οὖσαν τοῦ αἵματος τὴν 
ν 5 - ‘ ΄ aR pes “" ‘ a\ ΄ , ‘ ‘ 

χαρδίαν ἔχειν ἀγγεῖον τὸ drodstopevoy τὸ αἶμα" ἐπεὶ δὲ af ἀρχηγοὶ χαὶ 
> 

πρῶται xat ῥίζαι τῶν ἄλλων φλεβῶν δύο εἰσίν, 7 τε μεγάλη χαὶ ἢ xahov- 
5 , / ΡῚ 4 ’, ΝΑ ~ 7 

μένη ἀορτή, βέλτιον χαὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν χεχωρίσϑαι, ἀρχαὶ δὲ τῶν τοιού- 
7 ~ \ ° ~ a7 > ‘ <x! ‘ ‘ 4 >] ~ 

των δύο φλεβῶν τὸ ἐν τ χαρδία αἷμα. βέχοον, οὖν τὸ χαὶ τὸ ἐν τῇ 
x 

or «ἷ 

χα δία αἴυα ΧΕῚ γωρισμένον εἶνα! χαὶ διαάφηρον τὸ ἐξ οὗ 12) ονεν ἢ υξγάλη TAOS 10 τ | 

τὸ ἀφ᾽ οὗ ἢ ἀορτή" διάφορον δὲ οὐχ ἂν ἦν, εἰ ἐν δύο ἦσαν αἱ ἐν τῇ 

χαρδία. χοιλίαι, χαὶ ἐν ϑατέρα μὲν ἦν τὸ ἀφ᾽ οὗ ἢ μεγάλη φλὲψ γέγονεν 

αἴμα, ἐν δὲ τῇ λοιπῇ τὸ ἀφ᾽ οὗ ἣ ἀορτή. te ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ἀναγχη 

πρὸς τῇ μιᾷ καὶ ἄλλην εἶναι χοιλίαν ἐν τῇ καρδία εἴρηται" δι᾿ ἣν δὲ καὶ 

τρίτη προσευρίσχεται, ἐπάγει λέγων “avelyxq ual τρίτην εἶναι ἐν τοῖς μεγά- 

λοις, ὅπως ἡ ἀρχὴ τῶν λοιπῶν δύο: δύο γὰρ οὐσῶν τῶ 

ἵν ἀρχὴ ἦν τῆς ἐν 
“ ΄ > ων ὃν τω ΄ ΄ ~ 3 ~ 

ἂν ἕνεχα ἢ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει φέρε εἰπε τῷ ἀριστερῷ, 
or > > \ ~ ~ > 

χαὶ οὐχ αὕτη ἐχείνης; διὰ τοῦτο χαὶ μέσου τινὸς ἐδέησεν, ἵν᾽ ἢ τὸ περισσὸν 
\ , a a ee ar 5 aN one) a δὲ σ΄ = Pears C 5 S~ Ἔα ες Ἂ 

χαι τρίτην ἄρχη τῶν AOLTWMY οὐο. tO OF WOTE με γέϑους OEL WELCOVGOS 

ν χοιλιῶν τίνος 15 

5» ~ 5 Ἁ v 5 Ἁ ~ Ce ~ , v ΝΗ ~ 

αὑταῖς ἀεὶ ἰσον ἐστὶ τῷ ὥστε ταῖς μελλούσαις ἔχειν χαρδίαις τρεῖς χοι- 
wv ΄ὕ ~ , 

λίας ἀνάγχη μέγεϑος ἔχειν: ef γὰρ μὴ ὦσι μεγάλαι, πῶς ἂν 1 ωωρήσωσ! 1 ὶ ϊ ὃ ’ 

τὰς τρεῖς χοιλίας; σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. 30 

Ρ. 66794 Διὰ τί δὲ χαϑαρώτατον τὸ ἐν τῇ μέσῃ τῆς χαρδίας χοιλίᾳ 

atua ἐστι, σαφῶς ἐχτίϑεται λέγων δεῖ γὰρ τὴν ἀργύήν. λέγων ἀργὴν i > i ἱ Ι ϑ ἢ ἱ Cy 

νυχὴ τῇ χαρδία χαϑιδρυ- 

μένην, δεῖ οὖν, φησί, τὴν ἀρχὴν pepe ἂν χαϑαροῦ τοῦ 

αἵἴυνατος ὄντος χαὶ μέσου τῷ τε πλήϑει χαὶ τῇ ϑερυότητι. γὰρ ὑπερβάλλῃ 7 
Ὶ ' Ἢ i | i i { il 

PEE ANGIE TUE ΕΒ nO oee edo τῷ πλήϑει 7 τῇ ϑερμότητι, ταραχὴν παρέξει τ 491 1- 

“- 
=) 

ἔχειν διαίρεσιν χαὶ οἱονεὶ ῥαφήν, ola τυγχάνει ὄντα τὰ χαράγματα τὰ ἐν τ 

μέρει τῆς χειρός, ὃ χαλεῖται ϑέναρ. τοιαύτην δή τινα διαίρεσιν ἔχειν λέγει 
τὴν καρδίαν" οὔχ εἰσι δὲ συναφεῖς χαὶ συνεχεῖς ὑπὸ τῶν τοιούτων διαιρέ- 

ie 

Gewy ai χαρδίαι ὥσπερ τὰ ΓΝ ~ ιαφύρων τινῶν χαὶ ἀνομοίων μερῶν συγ- 
χείμενα. τὰ γὰρ oes ὥσπερ at ἐπιφάνειαι φέρε εἰπεῖν, ὑπὸ τῶν 

/ 

γραμμῶν συνεχίζονται, χαὶ ταῦτα ὑπὸ τῶν τοιούτων ῥαφῶν- αἵ δὲ χαρδίαι 80 
- 

᾿Ξ ~ =< " ε΄ ΄ 1a ὁμοιομερεῖς οὖσαι ἑαυταῖς ἔχουσι τὰς ῥαφὰς οἱονεὶ διαρϑρώσεις ual ῥαφάς, 

οἷαί εἰσι καὶ αἱ ἐν τοῖς δαχτύλοις Ὦ χάμπτονται pagal: φανερῶς γὰρ φαί- 

νονται, χαὶ μάλιστα ἐν ταῖς περιφερείαις, ual? ἃς χάμπτονται οἱ τῶν χειρῶν 

εἰ 

λέγει δὲ τὴν χαρδίαν 9ὅ j f 

1 δὲ om. S 2 ἔχῃ] ἔχει a 4 τινὸς Pa 8 τὸ post οὖν om. Pa 

12 δὲ post λοιπῇ ponunt Sa 13. 14 καὶ tH τρίτη S 15 ante ἀρχὴ add. 4 8 

16 ἦν τῇ ἐν P 21 τὰς om. Sa 22 post μέσῃ add. χαρδία, sed rursus del. P 

23 ἐντίϑεται P 25 ἠρεμίσειε a 26 ὑπερβαλεῖ Pa 28 ἐν om. P 

29 post τοιαύτην add. ἀλλὰ S δὴ] δεῖ 5 ἔχειν διαίρεσιν λέγει coll. S: διαίρεσιν 

λέγει ἔχειν coll. ἃ 30 συνεχεῖς καὶ συναφεῖς coll. S 31 post ὥσπερ add. zat S 

zat om. ὃ 31. 32 ἀνομοιομερῶν συγχείμενα S 30 σχίζονται 8 34 αὐταῖς 8 

35 αἱ om. PS 
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΄ 5 ΄ \ v , ὌΝ \ > 

δάχτυλοι, Pagal τινες, ἃς pagas χαὶ dopa ὀνομάζει πολλάχις, διὰ τὸ ἐν 

τοῖς ΠΣ εὑρίσχεσϑαι περιχειμένας. ἀλλ᾽ αἱ μὲν τῶν αἰσϑητιχῶν χαρ- 35 es 
ΩΣ Saige ; ἘΣ Apa Cal fie 
δίαι, φησίν, εἰσὶν ἀρϑρωδέστεραι, τουτέστιν ἔχουσιν εἰς βάϑος ἐνσεση- 
υασμένας “UL διὰ τοῦτο διαδηλοτέρας τὰς τοιαύτας GEES, τῶν δὲ νωὕρο- 

τέρων ἀναρϑρότεροι ἤγουν ἐπιπόλαιοι αἱ Π τούτων εἰσί, χαὶ οὐ διά- [> 

δηλοι, GAR ἀμαυραί. λέγει δὲ ual διὰ τί τὰ μεγάλας ἔχοντα τὰς χαρδίας 

δειλά ἐστι, ual φησιν ὅτι ἐπεὶ ὃ φόβος γίνεται Ψυχρανϑέντος τοῦ αἵματος, 

ἐν δὲ τῇ μεγάλῃ χαρδία μιχρὸν ὃν τὸ atua (λέγει μιχρὸν τὸ ὀλίγον) 40 

ὀλίγον οὖν ἐν ταύτῃ ὃν τὸ αἶμα ψύχεται διὰ τὸ μὴ ἀνάλογον ἔχειν τῷ 

10 μεγέϑει αὐτῆς τὸ ϑερμόν, δῆλον τὸ διὰ τί δειλά ἐστι τὰ μεγάλας ἔχοντα 

τὰς χαρδίας. παραπλήσιον δὲ ταύτῃ εἰσὶ ψυχραὶ χαὶ αἱ μεγάλαι χοιλίαι, 

ὁμοίως δὲ χαὶ at μεγάλαι φλέβες. ὡς γὰρ τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν ἀριϑμῷ πῦρ 
ἐν μὲν μεγάλῃ οἰχία τεϑὲν ἥσσον ϑερμαίνει, ἐν δὲ βραχυτάτῃ μᾶλλον, 

οὕτως χαὶ ἐν ταῖς μιχραῖς χαρδίαις ἢ φλεψὶ τὸ αὐτὸ ϑερμὸν μᾶλλον ϑερ- 45 

15 patvet, ἧττον ὃξ ἐν ταῖς μεγάλαις. ἄλλως τε ἐπειδὴ αἱ ἀλλότριαι χινήσεις, 

οἷον ἀνέμων χαὶ ἀέρος, χαταψύχουσιν ἕχαστον τῶν ϑερμῶν (εἰ γάρ τι ϑερμὸν 

ὃν ἐν ἀνέμῳ 7 ἀέρι ὑπ᾽ ἀνέμου χινουμένῳ τεϑείη, ψυχρὸν γίνεται), ἐν δὲ 

ταῖς εὐρυχωροτέραις χαρδίαις ἢ φλεψὶν ἣ χοιλίαις ἔνεστι πολὺ πνεῦμα, 

ἀνάγκη ὑπὸ τούτου ψύχεσϑαι τὸ ἐν αὐταῖς αἷμα: χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ 98 

90 πίονά ἐστι τὰ μεγαλύόφλεβα χαὶ μεγαλοχοίλια, ὅτι ὀλίγον τὸ ἐν αὐταῖς ϑερ- 
τὸ δὲ πῖον πέψις ἐστὶν αἵματος διὰ ϑερμοῦ. λέγει ὃὲ χαὶ τίνος 

ἕγεχα τὰ wey ἄλλα σπλάγχνα ὑπομένει χαλεπὰ πάϑη, ἢ χαρδία δὲ οὐδαμῶς, 
oc GAN ἄν τι τοιοῦτον περὶ αὐτὴν συμβῇ, εὐϑὺς φϑείρεται τὸ ζῷον. οἱ δοϑιῆνες 

be εἰὸός ἐστι φυμάτων. περὶ δὲ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν χαὶ ἐν τῷ ἥπατι 
‘ Ν ΄ > ~ Qo « , > 5 ~ Ὁ , oa) a ἊΣ 

περὶ τὸ μέρος EXELVO, χαῦ᾽ ὃ συνάπτει ἐν αὐτῷ ἢ υεγάλη φλέψ, 22 υηὸ τῷ οι 

ὅλως γίνεσϑαι ὑπομονὴν χαὶ χαρτερίαν χαλεποῦ πάϑους. διὰ τί; ὅτι χατὰ 

ταῦτα τὰ μέρη χοινωνοῦσι τῇ χαρδία, ὥστε τὸ γεγονὸς ἐν τούτοις πάϑος 

εὐθὺς ὑπὸ τούτων διαδιδόμενον εἰς τὴν χαρδίαν φϑείρει τὸ ζῷον. χαὶ διά 

τινα δὲ πάϑη εἰ ἀποθάνοι ζῷον χαὶ ἀνατμηϑῇ, ὁρᾶταί τι πάϑος περὶ τὴν 10 
as » A 5 A) ἌΝ ἜΣ tS a ~ A παὺ ΡΞ a 5 ὃ , aa 

30 χαρδίαν αὐτοῦ: ef μὴ γὰρ ets αὐτὴν φϑάσει to πάϑος, οὐχ ἀποῦνησχει 
\ 49 “ὦ 

τὸ ςῷον. 
. WA >_\ ς ΄ ΄ ἈΠ ον ~ p. 667021 Λέγει δὲ χαὶ διὰ τί δύο εἰσὶν at μεγάλαι Chess χαὶ ἀπὸ μιᾶς 

» ~ ~ a/ iY ~ 5 ~ 

ἀργῆς τῆς καρδίας. ἀπὸ μὲν οὖν μιᾶς ἀρχῆς λέγει εἶναι αὐτὰς διὰ τὸ χαὶ τὴν 
> \ ‘ ΄ > ~ ar v 

αἰσϑητιχκὴν ψυχὴν μίαν εἶναι. μιᾶς δὲ οὔσης ταύτης τῆς ψυχῆς εὔλογον xat τὸ 

35 ταύτην ἔχον μόριον ἕν εἶναι: ἀμερὴς γὰρ οὖσα χαὶ ἀσώματος, πῶς ἐνδέχεται 15 
> ~ ΄ ΄ $53 32 ~ 

ἐν πλείοσι μέρεσι τὴν οὐσίαν αὐτῆς εὑρίσχεσϑαι: GAA ἐν μὲν τοῖς ἐναίμοις 

χαὶ πᾶσι τοῖς γεννῶσιν ὅμοια ἑαυτοῖς ἐστιν ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ χαὶ δυνάμει 

ὃ ἐπίπολοι ἃ 6 μεγάλην ἔχοντα τὴν καρδίαν S 6 et 11 τὰς om. a 

11 αἱ om. ὃ 13 post pév add. yap P 14 xat om. P 17 ὑπ᾽ ἀνέμω S 
χινούμενον P 22 χαλεπὰ] πολλὰ S 23 εὐθὺ 5 οἱ δοϑιῆνες scripsi 

coll. Arist. vulg.: οἱ δοϑήϊνοι S: οἱ δοϑήνιοι P: αἱ δοϑῖναι ἃ 21 γεγονὸς ex γένος 

corr. al. 15. P 29 ante ζῷον add. to S περὶ] ὑπὸ S 90 φϑάσοι P 

32 εἰσὶ δύο coll. S 39 ἀμεροῦς yap οὔσης χαὶ ἀσωμάτου a 36 εὑρίσκεσθαι 
ante μέρεσι ponit S 
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, v , 3 

ela μέν, χαϑὸ ἔχουσι τὴν τοιαύτην ψυχὴν ἐνεργείᾳ, 

δυνάμει δέ, χαϑὸ δύνανται μεταδοῦναι τοιαύτης ψυχῆς χαὶ τοῖς ἐξ αὐτῶν 
> aN ~ ~ ἜΑ Ὁ > 

“tVOWSVOLS® ἐν OF τοις wy γεννῶσιν ὅυοια ξαυτοῖς. οἷα ἐστι τὰ EX GFVEWS 
i ' ined ‘ ’ Ir 

5 ’ ὟΝ Vv , x ~_~ ‘ x , 

γινόμενα. ἐνεργεία μόνον. χαϑὸ ἤδη ἔχουσιν αὐτήν, οὐδαμῶς ὃξ δυνάμει, 20 
i t ’ val | ἡ ἦι 3 irae | ᾷ hie t ϊ , 

΄ ~ to ~ Vv a? ~ Ἁ 

διότι οὐ γεννῶσιν ὅμοια ἑαυτοῖς, ἵνα ἐχ τούτου ἔχωσι δύναμιν τοῦ xa! 
Vs [ὦ v id ‘ > ΄ - Ὁ 

ἄλλοις διδόναι. ὅτε οὖν ἔστιν ἢ τοιαύτη ψυχὴ ἐνεργείᾳ ἐν τῇ χαρδία, 
τε, την : ρα τὰ ΤΥ Pushy cee : 
ἀνάγκη τότε ἐν αὐτῇ εἶναι xal thy τοῦ αἵματος ἀρχήν" αὕτη γὰρ ἢ ψυχὴ 
» \ ὙΠ. κα κ - "Ἢ \ > ΄ \ \ ΄ » 7 \ a Ξ = 

ἐστιν ALTLA XAL τοῦ εἰναι TO Ala Ὀγρὸν xat ϑερωόν. OLOTL μὲν OLY εστιν 

ΟῚ 

ἢ αἰσϑητικὴ ψυχὴ ἐν τῇ χαρδίᾳ, διὰ τοῦτο χαὶ τὸ αἷμά ἐστιν ἐν αὐτῇ, % 

διὰ δὲ τὴν τοῦ αἵματος ἑνότητα, ἤτοι διὰ δὲ τὸ αἴμα ἐν αὐτῇ fps 

σϑαι, διὰ τοῦτο χαὶ αἱ φλέβες εἰσὶν dn’ αὐτῆς. δύο δὲ τυγχάνουσιν οὖσα!, 

wy σῴματα διμερῇ εἶναι. 
X\ 

σ Vv ~ a ‘ , 

ὅπερ προὔχειτο ζητῆσαι, διὰ τὸ χαὶ τὰ τῶν Cw 
>. ‘ v C \ ee Ν >/ \ 

εὐϑὺ γὰρ τὸ ἔμπροσθεν xat τὸ ὄπισϑεν δύο χαὶ 
x \ , AN 7 ° iA ὯΔ Ἅ Ν ἃ \ Ἃ J , , ar Α 

χαὶ τὸ XATW OVO, OWOLWS OF χαὶ TO OSELOV χαὶ TO ἀρίστερον. \EYEL OS XAL 

΄ 7 
‘ 

τὴν μεγάλην τὶ θα πάντα ἔχειν τὰ ἔναιμα, ἔνια ὃὲ τὴν ἀορτὴν ἀφανῶς. 

αφῇ δὲ τὰ ἑξῆς" ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ καὶ ἄλλους αἰεὶ πρὸς τὸ πάντῃ σ 
> ΄ ΄ > ΄ ΟΣ ee? \ _/~ ς 5» Sino 

υεταδιδόναι, λείπει ἢ εἰς πρόϑεσις, tv Ἢ τὸ πλῆρες εἰς πολλοὺς operons 

χαὶ ἐχ τούτων εἰς ἄλλους πρὸς τὸ πάντῃ μεταδιδόναι". τὰ ὃὲ περὶ τῶν 
, n ΄ . 7 » 

Ὁ Ἁ >, 

τάφρων, ἃς ὃ πολὺς Buon τράφους χαλεῖ, δῆλον ὅτι at uy εἰς βάϑος, 
, 

DR ἐπιπολαίως ὀρωρυγμέναι ταχέως ἀφανίζονται ὑπὸ τῆς ἰλύος, ἣν χατ- 

co 0 

ἄγει τὸ ὕδωρ, αἱ δὲ μὴ τοιαῦται βραδέως. δῆλον ὃξ χαὶ ὅτι χαϑαιρομένης 3% 

πάλιν τῆς ἰλύος φαίνονται at τάφρο!. λέγει δὲ χαὶ ὅτι ἐπειδὰν ἐλάσσους 

, / ες >] >) , a ) wv 

ai φλέβες γένωνται, δίοδος αἵματος ἐν αὐταῖς οὐ γίνεται δι᾿ ἣν ἐχει παχῦ- 

a RQ - oO7 ὦ“ © Φ ς = | ( 
Ὁ 
= A ' σ , >} ~ 

τητα. χαὶ αἵματος μὲν δίοδος οὐ γίνεται ἐν αὐταῖς, ytve 
5 »» ~ = a σ 

τώματος, ὃ καλοῦμεν ἱδὸρῶτα᾽ λεπτότατον γὰρ τοῦτο. yet δὲ χαὶ ὅπως 

συνέβη τισὶ διὰ χαχεξίαν ἱδρῶσαι αἶμα, xual φησι “γενομένου γὰρ τοῦ 
΄Ν 

σώματος αὐτῶν ῥυάδος᾽, χαὶ σαφηνίζων. τί δηλοῖ ἢ ῥυάς, ἐπήγαγε τὸ χαὶ 40 
~ ΄ a> \ \ ~ ΄ - ΄ ~ ay 

WOVOD. peu os (a0 χαὶ μανοῦ γενομένου τοῦ σώματος, ὑγροῦ GE τοὺ 
\ ™ ‘ a ~ ao a ΄ 

αἵματος διὰ τὴν ἀπεψίαν, χαὶ μὴ δυναμένου τοῦ σώματος δι Ἣν πέπον ὃε 

μανότητα χαὶ ἀραιότ ΠΣ cp Heo χατέχειν ὑγρότητα, συμβαίνει atua- 

τώδεις ἱδρῶτας ἐχχρίνεσϑαι ἀπ᾽ αὐτοῦ. λέγει δὲ χαὶ τὴν ὑπερβολὴν δισσὴν 

εἶναι ἢ τῷ ποσῷ ἡἣ eis ποιῶ. τῷ μὲν ποιῷ φέρε εἰπεῖν τῆς δυσπεψίας 
i ry ry 1 ry ᾿ τ ry i T 

ὑπερβάλλει ὃ τυρός: ὁ γὰρ χαρυαῖος τυρὸς δυσπεπτότερός ἐστιν, εἰ τύχῃ, 1 
ἊΣ ‘> 6 ΄ Ὁ» ΄ ~ \ \ ~ . Lan 3 

ἀλεχτορίδος: ὑπερβάλλει οὖν ὃ τοιοῦτος τυρὸς χα! VIKG τὴν ἀλεχτορίδα οὐ 
i 

35 τῷ ποσῷ (σμιχρότατος γάρ), ἀλλὰ τῷ ποιῷ. αἵ δὲ πέντε. ἀλεχτορίδες 
΄ ν ᾿ς ΄, >) ~ ~ " ΄ \ ὰ 

ὑπερβάλλουσι τὴν μίαν οὐ τῷ ποιῷ (εὐχυμόταται γὰρ σαι), ἀλλ 
~ ~ ‘ ar , , ~ , ΄ 

τῷ ποσῷ. τὰς δὲ αἱμορροίας λέγει γίνεσϑαι ex τῆς τραχείας ἀρτηρίας 39 
\ ~ Ν . ~ >) . ~ > \ 

μετὰ βίας: μετὰ yao βηχῶν xat ὀδυνῶν ἀποπτύονται. διεστῶσαι Ge 

4 ἔχουσιν ἤδη coll. S 7 εἶναι ἐν αὐτῇ coll. ἃ αὐτὴ γὰρ ἃ 12 ὥσπϑρ Ρ 

13 τὸ ante ὄπισϑεν om. Pa δὲ om. a 19 τάφρων corr. ex τράφων S? 

τράφας P 20 ἐπιπολῆς Sa ὀρωρυγμέναι om. a 21 χαϑαιρομένοις a 

22 οἱ τάφροι PS! λέγοι a 23 at scripsi: xat libri οὐ γίνεται ante 

δίοδος ponit S 25 post γὰρ add. καὶ S 27 4 fds] sic libri: fort. τὸ ῥυάδος 

30 χαρναῖος Sa τύχοι Sa 34 καὶ νιχᾷ om. P 
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ἄνω ϑεν (λέγων ἄνωϑεν τὴν χαρδίαν) ἄνωϑεν οὖν ex τῆς χαρδίας διεστῶσαι 

πρὸς τοὺς υηροὺς χαὶ ἄνω ὁμοίως ie TI or 

χαὶ edd LOCO NTS at δύο φλέβες, ἥ te μεγάλη χαὶ ἢ aopty, χάτω δὲ 

ἢ χεφαλῇ ἐναλλάσσουσαι αὐταί 
>) ( \ ' \ \ ’ ΄ 

τε χαὶ αἱ ἀπ᾿ αὐτῶν φυόμεναι φλέβες, χαὶ at μὲν πρὸς τὰ δεξιὰ χείμεναι 

γινόμεναι πρὸς τὰ ἀριστερά, ἐχεῖναι δὲ πρὸς τὰ δεξιά, συνέχουσι τὸ σῶμα. or 

σαφῆ δὲ τὰ ἕξῆς. 
Ἐς > aN = LP > 5) ~ ΄ ΟῚ - 

p. 669212 Ἔν 6& τῇ λέξει τῇ ὥστε ἐν τῷ πνεύματι αὐτῶν 

-- 
ey A , ~ εν Vv > \ σ Ἃ Σ sf σ ’ εἶναι τὸ τέλος τοῦ ζῆν ἴσον ἐστὶν τῷ ἕως dv ἀναπνέῃ, ἕως τότε χα 

ζῇ. ὄργανον ὃὲ τοῦ ἀναπνεῖν ἐστιν 6 πνεύμων: τὴν OF ἀρχὴν τοῦ εὐρύνε- 

10 σϑαι ual πάλιν συστέλλεσθαι ἔχει ὁ πνεύμων ἀπὸ τῆς χαρδίας. τοῦ 10 

Πλάτωνος δὲ λέγοντος ὅτι χεῖται 6& ἢ χαρδία ὑπὸ τὸν πνεύμονα διὰ τὴν 
σ Ν , , ’ὔ σ is as , SD 4 id / 5 , 

Ghow (διότι γάρ, φησίν, ἅλλεται ἢ χαρδία, τέϑειχεν αὐτὴν ἢ φύσις ἐπάνω 

τοῦ πνεύμονος, ἵνα ἐν αὐτῷ σομφῷ ὄντι χαὶ μαλαχῷ προσχρούουσα μὴ 
΄ - ΄ ~ ΄ Ἁ 

βλάπτηται: εἰ 120 uy τοῦτον τέϑειχεν ἐπάνω αὐτῆς, προσέχρουεν ἂν 
+ ~ ~ ΄ ΄ ΄ a ¢ 

15 στερεοῖς τισι ual ἐβλάπτετο), ταῦτα tod [Πλάτωνος λέγοντος ἐπάγει τὸ τὸ 

δὲ διὰ τὴν τῆς χαρδίας ἅλσιν γενέσϑαι τὸν πνεύμονα, ἵνα ἐν αὐτῷ προσ- 15 

πταίῃ ἢ χαρδία χαὶ μὴ ἐν στερεῷ τινι, οὐ χαλῶς εἴρηται: ἐν πολλοῖς 

γὰρ πλεῖστον ἀφέστηχεν ἢ χαρδία τοῦ πνεύμονος, ὥστε μηδὲ προσεγγίζειν 
> ~ ΄ o >. ἊΝ ¢ ΄ ~ > ? αὐτῷ χἂν λίαν ἅλληται, ἔν τισι δὲ odds ὑπὸ τὸν πους Ἀ ταν ἀλλ 

>. 2 / σ 

ὃς φαινόμενον ἐν τοῖς eval αἱματῶδες ἰστέον ὅτι 
᾿ 

o- 20 ἐπάνω αὐτοῦ. 
ἢ e 5 5 . e , 

οὐχ ἔστιν ὃ πνεύμων, ἀλλὰ τὸ Arap? 6 δὲ πνεύμων αὐτῶν ἐστι τὸ χεί- 
5 ~ Ce: \ 3 ΄ Se) \ ~> \ ΙΧ 

usvoy ἐν τῇ ῥάχει χαὶ ἁπτόμενον αὐτῆς μαχρὸν χαὶ φλεβῶδες. τὸν GE 20 

ἀφρὸν λέγει ἐχ υεγάλο χρὸν τίνεσϑαι διὰ τὸ ἐξέρχεσϑ ov ἐν αὐτῷ ἰφρὸν λέγει ἐχ μεγάλου μιχρὸν γινεσῦαι διὰ τὸ ἐζερχεσῦαι τὸ ἢ 
; 

ἀέρα" τοῦ γὰρ τοιούτου ἀέρος ἐξερχομένου συστέλλεται ὁ ἀφρὸς εἰς 
| ‘ i 

τῷ Qn ἐλάττονα ὄγχον. ἄδιψοι δὲ χαὶ ὀλιγόποτοί εἰσιν of ὄρνιϑες διὰ τὸ τὸν 

πνεύμονα αὐτῶν ὀλίγαιμον εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο ψυχρόν. τοῦτο δὲ αἴτιον 

τοῦ zat τοὺς ὄρνιϑας πολὺν χρόνον ὑπὸ τὸ ὕδωρ εἶναι" ξηρὸς γὰρ ὧν διὰ 
τὴν ὀλιγαιμίαν χαὶ σομφὸς 6 πνεύμων αὐτῶν, χαὶ διὰ μὲν τὴν ὀλιγαιμίαν, % 

ὡς εἴρηται, ψυχρός, διὰ δὲ τὴν σομφότητα πολὺν ἔχων ἀέρα, ἱχανῶς 

80 ἐμψύχονται ὑπ᾽ αὐτοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο οὐ δεῖται τοῦ ϑύραϑεν ἀέρος" τούτου 

δὲ ey δεόμενα οὐδὲ σπεύδει γενέσϑαι ἐχτὸς tod ὕδατος. λέγει δὲ χαὶ ὅτι 
~ ΄ , ™ ~ . v v ΄ 5 \ ἊΝ 

οὐδὲν τῶν ζῳοτόχων τρωγλοδυτεῖ. ϑερμὰ γὰρ ὄντα ὀρϑιά ἐστι, τὸ ὃὲ 
Ἁ ΄ ΄ ς σ ς ~ > 

ὄρϑιον od δύναται ὑπὸ τὴν τρώγλην εἰσέρχεσϑαι, ὥσπερ οἱ σαῦροι" οὗτοι 30 

yao, χαίπερ ὑπόποδες ὄντες, ὅμως διὰ τὴν τῶν σχελῶν βραχύτητα xat 
τι AM) NA! \ AS HOw τ Diz a Ne ἘΠ ΞΛΕ ὃ Ἂ va = 35 μᾶλλον διὰ τὸ μὴ ὄρϑιοι εἶναι, οὐχ ἐμποδίζονται εἰσέρχεσϑαι, χαϑάπερ 

οὐδὲ οἱ ὄφεις. ὅλως μὲν οὖν ὃ πνεύμων ἐστὶ χάριν τοῦ ἀναπνεῖν. τὸ δὲ 
τῳ > , > ~ " . 6 ΄ 

Ἱένους τινός πρόσχειται, διότι οὐ πάντα ἀναπνεῖ. ἔστι δὲ ὁ πνεύμων 

2 αἱ om. P 3 μηροὺς] μιχροὺς Pla αὗται PS 8 to—Cyy fort. iteranda 

τῷ OM. a ἀναπνῇ Pa: ἀναπνεῖ S 11 Πλάτωνος] Tim. p. 70 C6 12.13 φύσις τοῦ 

πνεύμονος ἄνω S 12 ἐπάνω] immo ὑποχάτω 14 τοῦτον scripsi: τοῦτο libri 

15 alterum τὸ om. P 19 «dv χαὶ λίαν (ex χἂν χοιλίαν corr.) P 21 αὐτοῦ libri 

24 ὃ yap τοιοῦτος ἀὴρ ἐβερχύμενος 5 20. 27 τούτου δὲ αἴτιον χαὶ τὸ τοὺς S 

27 χαὶ tod coll. ἃ 30 ἐψύχωνται P: ἐμψύχον S τούτου] τοιούτου a 

Ὁ1 σπεύδει οἱ ὕδατος scripsi: συνεύδει οἱ ἀέρος libri 35 ὄρϑιοι scripsi: ὀρϑίους libri 
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‘wy \ ~ , ἄν > ~ \ ‘ la , 

χαι AVALOS KA TOLOUTOS, τοῦτεστι “AL ey wv αιμα" τινῶν ἕν 29 9 TVEUUWY 

» > ~ ar Vv , 55 3 , 5 / 

ἔχει αἶμα, τινῶν δὲ ἔχει μέν, ἀλλὰ πάμπαν ὀλίγον, ὥσπερ 6 τῶν ὀρνίϑων" 
‘ ‘ ΄ cs b] , 

τοὺς γὰρ ὀλ'γαίμους πνεύμονας εἶπε καὶ ἀναίμους. 

p.669b15 Tod δὲ σπληνὸς παρ 
, ~ ov 

απλησίαν &) /OVTOS τὴν φύσιν τῷ ἥπατι, 
i | | | 

—— 
= 

σπληνός, ταύτῃ δόξειεν ἂν μονοφυές, 3 
, 

\ ΄ > ~ \ > ‘ ~ 

αἴτιον δὲ τοῦ διφυὲς εἶναι δοχεῖν χαὶ μονοφυὲς τὸ TE διφυὴ μὲν εἰναι τὴν τοῦ 

~ τ κ ~ . (ἡ 

ἐν δοχεῖ τὸ ἧπαρ πλοῦς εἶναι, πῇ δὲ Sepvés ἢ μὲν γὰρ διαφέρει 
δ 2 Ν ~ >) ΄ 

ξ χοινώνει ALTW, ταύτῃ, GLOVES. 

, ~ \ \ , > ΄ ΄ » ” 

σώματος φύσιν, συντελοῦσαν ὃξ THOS μίαν ἀρχὴν; λέγων πάλιν ἀρχὴν ἢ 
Ἁ , ~ Ἁ 5 >) ~ , ΄ Ἁ - Ὁ | \ . ~ 

THY χαρδίαν Ἢ THY εν αὐτῇ Ψυχῆν. ως ὑὲν οὺν Gloves τὸ GWU ONXEL 3) 

ελοῦν πρὸς μίαν ἀρχήν ταῦ Guy . 
\ \ Te > \ ae c ὯΝ 

Νε = 95 

χαὶ TO παρ OLQVDES εἰναι. ὡς OE σὺν ῃ παλιν 

μονοφυὲς δόξειεν ἂν εἶναι. τὰ δὲ ἑξῆς σαφῆ. τὸ dE ἐνίοις ὃ 
. ~ . ~ ~ > -~ ~ >] . 

τὸ χἀχεῖ ἀντὶ TOD τοῖς ᾧοτόχοις" χαχεὶ δὴ ἐν τοῖς φοτόχοις ἐπιδήλως 
. 

7 ~ , 4 a? ‘ , 

διέστηχε τὸ ἧπαρ, ὥσπερ ἐν τοῖς ζῳοτόχοις. πάντα oF) φησί, TA χάτω 
| 

τοῦ ὑποζώματος σπλάγχνα χάριν τῶν φλεβῶν εἰσι" μετεώροις (ap οὔσαις 

ὑπέστρωσεν αὐταῖς ἢ φύσις τὰ σπλάγχνα, ἵνα ἀνέχωσιν αὐτάς. ὥσπερ 

γὰρ ayxbpas τινὰς χαὶ βοηϑείας τῶν φλεβῶν πεποίηχεν αὐτὰς 7% φύσις, 

ἵνα μὴ τέμνωνται ὑπὸ τούτων ἀνεχόμεναι. βέβληνται δὲ br’ αὐτὰς τὰ 

ΟΣ διὰ τῶν ὑποτεταυμένων μορίων, τουτέστιν ὑπὸ τὰ ὑποτετα- 

μένα μόρια, λέγων ὑποτεταμένα μόρια τὰς ἀπὸ τῶν μεγάλων φλεβῶν σχιζο- 

μένας φλέβας. χαὶ ποῦ at τοιαῦται φλέβες τέτανται λέγει, ὅτι ἀπὸ τῆς 

μεγάλης ἀρχόμεναι φλεβὸς τείνουσι πρός τε τὸ Ἧπαρ χαὶ τὸν σπλῆνα. 

προσλαμβάνουσι yao χαὶ ἑαυτοῖς τό te ἧπαρ χαὶ ὃ σπλὴν συμφύουσιν 

αὐτήν, ἤτοι τὴν μεγάλην φλέβα, διὰ μέσων τῶν λοιπῶν σπλάγχνων. ὥσπε 

yap εἰ νοήσειέ τις δύο ἄνδρας ἱσταμένους τὸν μὲν πρὸς τῇ ἃ 

eae ἑνὸς σχοινίου δὴ χαμπτῆοος τὸν δὲ πρὸς τῷ τέλει, Pe ovtas ἐν τὰ 
A 

τὰ ἄχρα zat τείνοντας αὐτό, μεταξὺ ὃὲ τῶν δύο τούτων ane ὧν ἄλλους Oy 

¢ 

ἐπ᾽ εὐϑείας ἱσταμένους χαὶ avéyovtas τὸ τοιοῦτον ΠΟ διὰ τῶν ὥμων, 
‘ ~ σ [4 \ ὺ Irn v 

a EOTW χάϊ τοῦτο OTL O TP 
> ~ 

ς τῇ ἀρχῇ τοῦ χαμ. ἱστάμενος δέδωχε πτ 

τῷ μετ᾽ αὐτὸν τὸ ἄχρον τοῦ σχοινίγυ χἀχεῖνος τῷ ἐξα χεῖνον, χαὶ οὕτως 

ἐφεξῆς ἕως τοῦ ἱσταμένου πρὸς τῷ πέρατι τοῦ χαμπτῆρος, καὶ εἰ τοῦτο 

Ἰένοιτο, δυνάμεϑα λέγειν ὅτι προσλαμβάνουσιν of ἄχροι τὰ τοῦ σχοινίου 

dupa διὰ τῶν μεταξὺ ἀνδρῶν, τοιοῦτόν τι χαὶ ἐνταῦϑα γίνεται χαὶ προσ- 

λαμβάνουσι τῇ συστάσει τῶν ζῴων, ἤτοι πρὸς σύστασιν τῶν ζῴων. 

ταῦτα οὖν (λέγω ταῦτα τό τε προσλαμβάνεσϑαι τὴν φλέβα διὰ τῶν σπλάγχνων 

εἰς τὸ ἧπαρ χαὶ τοὺς νεφρούς) ταῦτα οὖν γίνεται διὰ μέσων τῶν σπλάγχνων 

πρὸς σύστασιν τῶν ζῴων. λέγει δὲ ὅτι χαὶ ἢ καρδία ἀναγχαία ἐστὶ τοῖς 

ζῴοις" δεῖ γὰρ αὐτὴν εἶναι οἷον ἑστίαν χαὶ οἴχημα χαὶ τὸ ὅλον ἀχρύπολιν; 

ἐν ἧ ὥσπερ τις βασιλεὺς χείσεται τὸ τῆς φύσεως ζωπυροῦν. τοῦτο δ᾽ ἂν 

1 ἄναιμος ἄνεμος ἃ 5 γὰρ om. Pa 8 post λέγων add. δὲ Pa 11 

om. ὃ 12 ἐπιδήλως---ζῳοτόχοις (18) iterant Sa 14 μετέωροι γὰρ οὖσαι P 

15 αὐτάς] αὐτά P 18 ὑποτεταγμένων Ρ 18. 19 ὑποτεταγμένα utrobique P, sed 

post λέγων (19) corr. in ἀποτεταμένων 19 λέγων ἀποτεταμένα ὃ 22 χαὶ ἑαυτοῖς 

fort. post σπλὴν ponendum 24 γὰρ om. S 26 τείνοντος S τούτων 

τῶν δύο coll. ὃ 34 ante τὴν add. χαὶ S 38 ζώπυρον S 
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εἴη ἢ τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν 7 αἰσϑητιχὴ ψυχή. ὃ δὲ σπλήν, φησί, κατὰ 

συμβεβηχὸς ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τοῖς ἔχουσιν, ὥσπερ χαὶ τὰ 

περιττώματα. ὡς γὰρ οὐχ ἔχει σχοπὸν ἢ φύσις περίττωμα ποιῆσαι, ἀλλ᾽ 
ἐξ ἀνάγχης γίνεται τοῦτο, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἅπασαν τὴν ξηρὰν χαὶ δγρὰν 

5. τροφὴν πεφϑῆναι, χαὶ γίνεται μὲν ἐξ ἀνάγχης διὰ τὴν ὕλην, χατὰ συῳ- 

βεβηχὸς δέ, ὅτι μὴ ἔχει σχοπὸν ἢ φύσις περίττωμα ποιῆσαι, οὕτω χαὶ ἐπὶ 80 

τοῦ σπληνός- οὗτος γὰρ ἀντισπῶν χαὶ ἕλχων πρὸς Eavtov τὰς περιττευ- 

οὔσας ἰχυάδας ἐχ τῆς χοιλίας χαὶ συμπέττων, αἱματώδης ὧν συνίσταταί τε 

χαὶ ἔστιν: ὥστε διὰ μὲν τὴν τοιαύτην ἰχμάδα ἐξ ἀνάγχης ἐστί, διὰ GE τὸ 

10 μὴ σχοπὸν ἔχειν σπλῆνα ποιῆσαι, χατὰ συμβεβηχὸς ἐνυπάρχει τοῖς ἔχουσιν. 

εἰ μὲν οὖν σύμμετρός ἐστιν ἢ τοιαύτη ἰχμάς, ὥστε δύνασϑαι ὑπὸ τῆς τοῦ 

σπληνὸς ϑερμότητος συμπέττεσϑαι, ὑγιεινὰ χαὶ εὔχροα τὰ σώματα τυγ- 80 

χάνει" ἂν δὲ τὸ περίττωμα πλέον ἢ χαὶ νιχῴη τὴν τοῦ σπληνὸς ϑερμότητα, 

νοσαχερὰ χαὶ ὠχρὰ τὰ σώματα γίνεται πληρωϑέντα τροφῆς. χαὶ διὰ τὸ 

15 τὴν τοιαύτην ὑγρότητα πρὸς τὸν σπλῆνα ἐχ τῆς χοιλίας ἕλχεσϑαι χαὶ 

παλίρροιαν πρὸς αὐτὸν γίνεσϑαι, σχληραὶ χαὶ λιϑώδεις τοῖς σπληνιῶσιν αἱ 

χοιλίαι γίνονται, ὥσπερ χαὶ τοῖς λίαν οὐρητιχοῖς, λέγων λίαν οὐρητιχοὺς 

ὧν ἐν τῇ χύστει πολὺ τὸ περίττωμα συναϑροίζεται: χαὶ ἐν τούτοις γὰρ 8ὅ 

ὥσπερ χαὶ τοῖς σπληνιῶσι πολὺ τὸ ὑγρὸν ἐχ τῆς χοιλίας διὰ μέσων τῶν 

20 νεφρῶν, ὡς ἐρεῖ, ἀντισπᾶται. οἷς δὲ οὐ γίνετα! πολλὴ ἢ a ἐξ 

ἧς 6 σπλὴν συνίσταται χαὶ τὸ εἶναι ἔχει, τοῖς μὲν οὐ μέγας ἐστὶν ὃ σπλήν, 

τοῖς 6& σμιχρότατος, ὅπερ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν σημείου χάριν. ἀλλὰ 

ων χαὶ ἐν τοῖς τετράποσι τοῖς φοτόχοις μιχρὸς χαὶ στιφρός ἐστι, λέγων στιφρὸν 

τὸ μανὸν χαὶ ξηρόν, ὥσπερ ἐστὶν 6 μὴ βεβρεγυένος σπόγγος. ἐπεὶ δὲ ὁ 40 

25 σπλὴν ἐχ τῆς ὑγρότητος τρέφεται, ὡς εἴρηται, τὰ δὲ ἔχοντα τὸν πνεύμονα 

σομφὸν χαὶ ὀλίγαιμον ὀλιγοποτεῖ, τὰ δὲ ὀλιγοποτοῦντα ἔνδειαν ἔχει ὑγρό- 

τητος, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὰ τὸν πνεύμονα σομφὸν ἔχοντα ἔχει τὸν 

σπλῆνα μιχρόν. ὀλιγοποτεῖ δὲ; τὰ ἔχοντα τὸν πνεύμονα σομφὸν διὰ τὸ 

ὀλίγαιμον χαὶ olovet χενὸν εἶναι τὸ δὲ Oh {τ 0 ψυχρόν ἐστιν, ἢ δὲ δίψα 

80 γίνεται διὰ τὴν πνεύμονος ϑερμότητα. εἰ δὲ χαὶ συμβαίη γενέσϑαι τοῖς 45 
5 / 

ὀλιγοποτοῦσι περίττωμα ὑγροῦ, εἰς πτερῶν ἢ λεπίδων σύστασιν τὸ τοιοῦτον 
‘ 

. Vv 

ἀναλίσχεται. οἷς δὲ ἔνεστι χύστις χαὶ 6 πνεύμων ἔναιμος, τούτων ὃ σπλὴν 

τρός ἐστι διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν καὶ διὰ τὸ τὴν φύσιν τῶν ἀριστερῶν 

ὑγροτέραν εἶναι χαὶ ψυχροτέραν" ἔδει γὰρ τὸν σπλῆνα, ὑγρὸν ὄντα χαὶ ψυϊχρόν, 10] 

80 χεῖσϑαι πρὸς τὸ ὑγρὸν χαὶ ψυχρὸν μέρος. χαὶ ὃ μὲν σπλήν, ὡς εἴρηται, 
\ \ Sif ti Δ ἃ ς ᾿ \ > fed 3 \ ~ ν᾿ \ 

χατὰ συμβεβηχὸς ἐξ ἀνάγχης, of δὲ νεφροὶ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τοῦ εὖ χαὶ 
) 

χαλῶς ἕνεχεν ἃ # δι᾿ αὐτῶν εἰς τὴν χύστιν συναϑροίζεσϑαι τὴν τῆς ὑγρᾶς 

2 ἐξ---ὑπάρχει] ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης S 7 πρὸς] εἰς a 9 δὲ om. ἃ 10 σχοπὸν 

py coll. 5 13 χἂν δὲ P 14 νοσερὰ S τὰ om. S 16 σπλη- 

νῶσιν P 17 λέγων] λέγει a 18 συναϑροίζεται scripsi: συναϑροίζεσϑαι libri 
23 τετράποσι χαὶ ὠοτόχοις S 24 τὸν μανὸν 8 ἐστὶν om. S 25 tov 

om. P 28 σμιχρὸν S 30 yevéotar scripsi: γεύεσθαι libri 35 ὥσπερ Sa 

36 ἐξ ἀνάγκης om. Pa 37 lacunam indicavi: fort. addendum ὑπάρχουσι διὰ τὸ 
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~. , \ Ἁ 3 v ‘ ~ , 

τροφῆς περίττωσιν. τὸ δὲ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ἴσον ἐστὶ τῷ χάριν 
~ , [2 ΄ ~ 

τῆς περιττώσεως ταύτης Ὁ εν Te νεφρῶν φύσις. 
a] ~ Ἁ , by Wer | 5 ’ "5 ’ὔ x ~ 

». 670033 Lavy δὲ ἃ λέγει περὶ χύστεως, πλὴν ἐνίων’ αὐτίχα GELTaL 5 
| | \ ᾽ f 
, 7 la , Vv ‘ 

ἐπιστάσεως τὸ τοῖς ἔχουσι τὸν πνεύμονα ἔναιμον χαὶ μέγαν, τούτοις 
τι ΝΟΥ͂Ν [4 es \ ͵ Ἂ >] ’ 

ἀποδέδωχε χύστιν διὰ Τα τ αἱ 
~ ai 

, , 4 ’s v \ 

τίαν. αἀναγχη γὰρ μεγάλου οντὸς xat 
’ ν 5 / 

τὸ vat, ϑερμοῦ δὲ τούτου ὄντος ἀνάγχη ἐναίμου τοῦ πνεύμονος ϑερμὸν αὖτ 
Ν ‘ > ΄ Ὁ) 

δυψητιχότατα τὰ τοῦτον ἔχοντα εἶναι" διψητιχκὰ δὲ ὄντα ἀνάγχη δι᾿ ἃς 
lA v 

αἰτίας σαφῶς αὐτὸς λέγει, χύστιν ἔχειν. ὅσα δὲ τὸν πνεύμονα ἔχει σομφὸν 
h) τὸ σ > , 

χαὶ πλήρη ἀέρος, ἀλλ ΤῊ αἴματος (τὸ γὰρ πλῆρες aluatos οὐ σομφόν) 10 

ὅσα οὖν σουφὸν ἔχει τὸν πνεύμονα χαὶ διὰ τοῦτο ψυχρόν, ὀλιγόποταά ἐστι 
τ VS ! -- Ἀ DE \ Sen > S\ poo ἐδ τῶ ἂν \ \ Ζ, ee 

χαὶ ἄδιψα. σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ διὰ τὸ τρέπεσϑαι εἰς 

ταῦτα τὸ περιγινόμενον τοῦ περιττώματος εἰς ταῦτα λέγει τὰς 
Ξ 

φολίδας χαὶ τὰς λεπίδας. λέγει ὃὲ μὴ ἔχειν κύστιν ὅσα φολίδας ἔχει, 

πλὴν τῶν χελωνῶν: af γὰρ χελῶναι, καίπερ οὖσαι φολιδωταί, ξἔχουσ' 

χύστιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι αἱ μὲν ϑαλάττιαι χελῶναι ἔχουσι τὸν πνεύμονα σαρ- 15 

χώδη καὶ ἔναιμον χαὶ διὰ τοῦτο ϑερμόν, χαὶ διὰ τοῦτο διψητιχώταται, αἱ 

δὲ χερσαῖαι μείζω τῆς ἀναλογίας τοῦ ὅλου σώματος αὐτῶν, χαὶ διὰ τοῦτο 

χαὶ ϑερμόν: μείζων γὰρ ὧν τῇ ἀναλογίᾳ νιχᾷ χαὶ ἢ ἐν αὐτῷ ϑερμότης. 

διά tor τοῦτο χαὶ at χύστεις τῶν ϑαλαττίων χελωνῶν μείζους εἰσί, τῶν δὲ 

χερσαίων σμιχρόταται. ἀλλ᾽ οὐδὲ νεφροὺς οὐδὲν ἔχει τῶν φολιδωτῶν 

λεπιδωτῶν πλὴν τῶν εἰρημένων χελωνῶν" ἔν τισι δέ, φησί, τῶν ὀρνίϑων 
> 
t 

«22 

20 

νεφροὶ piv οὐχ ὑπάρχουσιν, ἀλλὰ σαρχία πλατέα εἰς πολλὰ διεσπαρμέ ἔγα., 

νεφροειδῇ ὄντα εὑρίσχεται, at πλατέα χαὶ ΠΥ, ιδῃ ἔχουσιν ἀντὶ νεφρῶν" 

τούτων γάρ ἐστι SURES, τὸ ἀλλ ὡς τῆς € νεφροὺς τεταγ- 

μένης σαρχὸς οὐκ ἐχούσης χώραν, χαὶ τὰ & js. etn 8 ἂν td τῆς 

λέξεως χατάλληλον τοιοῦτον “ἀλλ ἐν ἐνίοις τῶν ὀρνίϑων οὐχ ἐχούσης 
ς τοὺς νεφροὺς τεταγμένης, τουτέστι μὴ δυνη- 2% χώραν τῆς σαρχὸς τῇ 

ξ εἰς γένεσιν ϑείσης συστῆναι χαὶ ξ 

νεφρῶν ὑπὸ τῆς φύσεως δημιουργουμένης, ἀλλὰ τῇδε χἀχεῖσε διασπαρείσης 

νεφρῶν ἔν τισιν αὐτῶν 

ς 
Ὁ] 

ις ἕν τι συναϑροισϑῆναι τῆς σαρχὸς τῇ 

\ , 4 Cc / "Ὶ ‘ 

χαὶ εἰς πλείονα μέρη χαταχερματισϑείσης, ἀντὶ 

εὑρίσχεται πλατέα νεφροειδῇ. σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. λέγει δὲ χαὶ τοὺς 

νεφροὺς πάντων εἶναι χοίλους, τοὺς μὲν μᾶλλον, τοὺς δ᾽ ἧττον, πλὴν τῆς 

φώχης" τούτους δέ φησι στερεωτάτους εἶναι καὶ ναστοὺς καὶ μὴ ἔχοντας 80 

χοιλότητα ἢ χενὸν συγγενοῦς σώματος. λέγει δὲ χαὶ τὸν πόρον τὸν ἀπὸ 
~ ᾿ ᾿ ᾿ ΄ \ ~ r > \ πὸ 

τῆς φλεβὸς πρὸς τοὺς νεφροὺς φέροντα μὴ τελευτᾶν ἐσωϑεν εἰς τὸ χοῖλον 
i T 

~ ~ 3 / ~ ~ , ~ 5 , > 

τῶν νεφρῶν, ἀλλὰ μέχρι τῆς χυρτῆς οτος αὐτῶν Πα ντον ἐν 
’ὔ΄ ’ Ἁ 

ταύτῃ χαταναλίσχεσϑαι. σημεῖον δὲ τοῦ μὴ ἄχρι τοῦ χοίλου φέρεσϑαι τὸν 
| 

7 δειψητιχώτατα S: διψηχώτατα a 8 αὐτὸς σαφῶς coll. a λέγει] εἶπε S 

11 τῇ τὸ διατρέπεσϑαι Pa 12 περιγενόμενον S εἰς ταύτας P λέγει om. P 

14 φολιδωτὰ a 16 διψηχώτατον a 18 χαὶ post νιχᾷ om. ὃ 20 ἢ] 

οὐδὲ S 21 πλὴν ---χἀαελωνῶν in marg. add. P 25 xal τὰ ἑξῆς--- χώραν (27) 

in marg. adser. P 26 ἐν om. S 27 τεταγμένους S 31 εὑρίσχεσϑαι P 

33 τούτους] τοὺς S post vactods add. φητὶ S 34 ἢ xevov] ἡ μὲν S 

37 τὸ ph P 
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, \ Q , >? 5 ~ ~ ~ ay σ Vv δ, ~ ~ 

TOPOV TO WF γίνεσϑα: αιἰμὰ ἐν τῷ τῶν ae kee ὥστε ELTED O THC 8d 

ὃξ τελευτησάντων 
\ 

\ » > ~ ΟῚ ΄ > Ἃ > 5 - 
φλεβὸς πόρος ἐχεῖσε ἐτελεύτα, ἣν ἂν αἷμα ἐν ΤῊΣ 

> C 4 ~ iP if 2) ΄ , > 

χαὶ ἀποθανόντων τῶν - ὧν οὐχ EVOLOXETAL δ απ 

ῦν 
“δ τῆς χοιλότητος 

ἑχάστου τῶν νεφρῶν εἷς φέρεται πόρος πρὸς τὴν χύστιν: ὥστε ἐπεὶ δύο 
ot νεφροί, ἀφ᾽ ἑἕχάστου ὃξ τούτων εἷς φέρεται πόρος πρὸς τὴν χύστιν, 

δῆλον ὅτι χαὶ of πόροι δύο εἰσὶ χαὶ οὐ πλείους. ἔχει δὲ ταῦτα οὕτω διὰ 

ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅπως ὑπὸ μὲν τῆς φλεβὸς βαδίζῃ τὸ περίττωμα εἰς τὴν 40 

τοῦ νεφροῦ peg ἘΠ πο" ἐνταῦϑα γὰρ ἢ φλέψ, ὡς εἴρηται, τελευτᾷ " 

ἐνταῦϑα ὃὲ γενόμενον τὸ περίττωμα xat διὰ τὴν τῆς τῶν νεφρῶν. σαρχὸς 

υανότητα διηϑηδϑὲν χαὶ εἰς τὸ χοῖλον συρρεῦσαν ἀπὸ τοῦ τοιούτου χοίλου 

εἰς τὴν χύστιν φέρεται διὰ τῶν εἰρημένων πόρων. ἣ δὲ χύστις χαϑώρ- 
‘ 

4 

ULOTAL τουτέστιν ἀπῃώρηται Ex THY νεφρῶν. χεῖται δὲ 6 δεξιὸς νεφρὸς 

ἀνωτέρω τοῦ ἀριστεροῦ διὰ τὸ τὴν χίνησιν ex τῶν δεξιῶν εἶναι. ὥστε 

εἴπερ ἔχειτο τὰ ἐν τοῖς δεξιοῖς σπλάγχνα χάτω, βάρος ἂν παρεῖχε χαὶ 45 
ἐνεπόδιζε τὰ ἄρχοντα τῆς χινήσεως. 

p. 67221 Σαφῇ δὲ τὰ περὶ τῶν νεφρῶν. εἰπὼν δὲ πῶς διὰ τὴν ὕλην 

πιμελώδεις ἣ στεατώδεις γίνονται, ἐπάγει ὅτι πιμελώδεις ἢ στεατώδεις γίνον- 

ται ἐχ τῶν συμβαινόντων ἐξ ἀνάγχης, ejay OE τὴν ὕλην. διὰ μὲν 

τὴν ὕλην | εἰσὶ τοιοῦτοι, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ εὖ" χείμενοι γὰρ χάτωϑεν τοῦ νώτου 102 

χαὶ πρὸς τῇ ὀσφύι, χαὶ δεόμενοι ἀλέας διὰ τὴν τῆς ὀσφύος ἀσαρχίαν χαὶ τὴν 

ἐχ τῆς ἀσαρχίας ἐπιγινομένην ψυχρότητα, χρεία πιμελῆς τοῖς νεφροῖς, ἵνα 
ϑερμαίνωνται ὑπ᾽ αὐτῆς. οἱ δὲ νεφροί, φησί, τῶν προβάτων χἂν πάνυ πίονες 

ὦσιν, ἐλλείπει τι ἐν αὐτοῖς" εὑρίσχεται yap τινα διαλείμματα ἐν αὐτοῖς, ὅ 

ἔνϑα οὐ χεῖται πιμελή, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἀπίμελα. λέγει δὲ χαὶ διὰ τί μόνα τὰ 

πρόβατα ἀποῦϑνήσχει, ἐπειδὰν of νεφροὶ αὐτῶν πιμελώδεις γένωνται, χαί 
φησιν ὅτι τὰ πιμελώδη οὐχ ἀποῦνήσχουσι διὰ τὸ ὑγρὸν χαὶ ἀραιὸν εἶναι 

τὸ πῖον χαὶ διὰ τοῦτο μὴ χωλῦον ἐξέρχεσθαι τὸ ἐν τοῖς νεφροῖς συνιστά- 
μενον πνεῦμα. αἱ δ᾽ αἶγες στεατῶδες μὲν ἔχουσι τὸ πῖον ὥσπερ χαὶ τὰ 

πρόβατα, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως πυχνόν: λίαν γάρ ἐστι πυχνότατον τὸ τῶν 10 

προβάτων. 

p. θτῶυ10 Τὸ δὲ διάζωμα λέγει χεῖσϑαι μεταξὺ τῆς χαρδίας χαὶ τῆς 
χοιλίας, ἵνα χωλύῃ τὰ ἀνερχόμενα ἐχ τῆς χοιλίας πνεύματα, χαὶ μὴ 

προσβάλλειν τῇ χαρδίᾳ χαὶ ταράττειν τ ἐν αὐτῇ ψυχήν. λέγει δὲ χαὶ ὅτι 

ἄνω ἐχεῖνο λέγομεν, οὗ χάριν ἐστὶ τὰ χάτω (διὰ γὰρ τὸ ἄνω τὰ χάτω) 
χάτω δ᾽ ἐστὶν τὸ ἕνεχεν τοῦ ἄνω ὑπάρχον. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ δεχόμενον 15 

τὴν τροφήν᾽ τὸ γὰρ δεχτιχὸν τῆς τροφῆς ἐχεῖνο ἔστι τὸ χάτω χαὶ ἀναγχαῖον 

διὰ τὴν τροφήν. ὅτι δὲ al φρένες διὰ τὸ χωλύειν τὴν ἀπὸ τῆς χοιλίας 

ἀνιοῦσαν ϑερμότητα γεγόνασι, σημεῖον τὸ συμβαῖνον: ὅταν γὰρ αὗται διὰ 

τὴν γειτνίασιν, ἣν ἔχουσι πρὸς τὴν κοιλίαν, ἑλχύσωσιν ἀπ᾽ αὐτῆς ϑερμότητα, 
2 εὐθὺς τῇ χαρδίαᾳ μεταδιδοῦσαι ταράττουσι τὴν διάνοιαν, ὅπερ ἐπὶ τῶν μεϑυ- 

. ὃ τελευτήσαντα χαὶ ἀποθανόντα τὰ ζῶα P 5 ἐφ᾽ ἑχάστου Ρ 7 βαδίζει ἃ 

διιϑυϑὲν P 10 Σαφῆ--.νεφρῶν fort. delenda sunt 17 7 posterius] zat Pa 

ϑνήσχει a dl. 32 χοιλίας χαὶ τῆς χαρδίας coll. S 36 τὸ γὰρ---τροφήν (37) in 

marg. add. P 
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ia ~ x at “ιν Ύ ‘ 

όντων ἔστιν οειν. σαρχώδη 0: Λλξγει εἰναι τὰ τῶν OP νῶν υε Ep, TS πρὸς 90 

ταῖς ΠΕΣ ἰς ὄντα, ὅτι χαὶ αἱ πλευραὶ σαρχώδεις, ἐξ ὧν al φρένες τὴν 
5 Ψ Ν “ΔΝ » , ~ ΑΙ > 5 , ~ss 

ἀρχὴν ἔχουσι, to 6 μᾶλλον oe ae τῷ ἐξ οὗ γέγονεν ἀνάγχη μᾶλλον 
~ 4, 

χοινωνεῖν ἐχείνῳ. ὅτι δὲ αἵ φρένες ϑερμαινόμεναι μεταδιδόασι τῇ αἰσϑητιχῇ 
~ ~ ’ ‘ 

5 Ψυχῇ τοῦ τοιούτου πάϑους, σημεῖον χαὶ τὸ περὶ τοὺς γέλωτας συμβαῖνον᾽ 

4 

σ , “ ‘ , x ᾿ \ ΄ 

ὅταν γάρ τις γαργαλίσῃ καὶ χινήσῃ τὴν μασχάλην, εὐϑὺ ϑερμαίνονται ὑπὸ 30 
~ ΄ Vv ~~ e are 

τῆς τοιαύτης χινήσεως al φρένες διὰ τὸ ἔχεσϑαι τῶν μασχαλῶν, ἢ ὃὲ ὑπὸ 
- a 2 » EE Pemenaticun: Nscioencee δ Eten) δῦ. ττν χαρδὲ τοῦ γαργαλισμοῦ γενομένη ϑερμότης, ζηρᾶ οὖσα, Otayser τὴν ἐν τῇ χαρόια 

ϑερμότητα χαὶ ποιεῖ τὴν διάνοιαν χινεῖσϑαι. ἢ ὃξ τοιαύτη χίνησις γέλως 
> / v >. / ᾿ς ‘ ‘ » Ld ἊΝ σ \ 2 

10 ἐστίν. ἔστι OF γέλως χίνησις. παρὰ τὴν προ υῦ ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ex 
~ / > , \ Ἃ ᾿ ¢ | see ~ )} x >] ~ 7 

τῆς χοιλίας ἀνιόν, ϑερμὸν ὃν χαὶ ὑγρόν, ἐπιϑολοῖ μᾶλλον τὸ ἐν τῇ χαρῦ!α 
a ΄ 

ϑερμόν, τὸ δὲ ϑερμὸν χαὶ ξηρὸν διὰ τὴν ξηρότητα λεπτύνει χαὶ διαχέει. 80 
/ as 

? 

μόνος δὲ ὃ τς (IES διὰ τὴν τοῦ δέρματος λεπτότητα χαὶ 

ν 
‘ 

> Pe eo : ΕΥ̓ ΤΕ ee ae διὰ τὸ γελᾶν: οὐ igh γελᾷ χαὶ τὰ ἄλλα, ἵνα γνοίημεν εἰ γαργαλιζεται, 
ς - 

15 σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. τς δὲ τὸ τοῦ Ὁρήρου ἔπος τινὰς ᾿φϑεγγομένη γτρά- 

φειν διὰ τοῦ ἢ, GAN οὐ ᾿φϑεγγομένου᾽ διὰ τῆς οὐ διφϑόγγου, ἵν᾿ Ἢ xa’ 

ἐχείνους τὸ λεγόμενον ὅτι χαὶ ἀποχοπεῖσα ἢ χεφαλὴ φϑεγγομένη ἦν, ahh 

οὐχὶ φϑεγγομένου τοῦ ἀνθρώπου ἀπεχόπη ἢ χεφαλή. ἔτι δέ, φησί, διὰ 35 

τί χαὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἀποτεμνόμενα τὴν χεφαλὴν οὐ φϑέγγεται αὐτῶν ἢ 

20 χεφαλή, ὡς πέφυχε φϑέγγεσϑαι: 

p. 618138 Λέγει δὲ καὶ τὰ σπλάγχνα ὅμοια εἶναι ἀλλήλοις, διὰ 

τὸ εἶναι πάντα αἷματιχά- ὅμοιος yap ὃ σπλὴν τῷ ἥπατι. γεγόνασι δὲ 

τὰ σπλάγχνα ἐντός, ὅτι χαὶ at φλέβες, ἐξ ὧν τὰ σπλάγχνα, ἐντός εἰσι. 

λέγει δὲ χαὶ ἔνια τῶν ζῳοτόκων τ ἔχειν χολὴν διὰ τὴν τοῦ “ἥπατος ϑερ- 40 

to ou μότητα. αὕτη γὰρ εὔπεπτα χαὶ διὰ τοῦτο εὔχρατα τούτων ἀποτελοῦσα τὰ 

σώματα οὐ δίδωσι χώραν τοῦ συστῆναι φαύλην περίττωσιν, ἀφ᾽ ἧς ἂν 

Ἰένοιτο χολή. λέγει ὃὲ διαφέρειν τὰ σπλάγχνα πρὸς τὴν σάρχα οὐ μόνον 

τῷ ὄγχῳ ἤτοι τῷ πάχει. ἀλλὰ χαὶ τῇ ϑέσει. τὰ μὲν γὰρ σπλάγχνα ἐντὸς 

χεῖται, ὅτι χαὶ αἱ φλέβες, dy” ὧν τὰ σπλάγχνα, ἣ δὲ σὰρξ ἐχτός" μεταξὺ 

30 yap τοῦ ϑώραχος, av χεῖται τὰ σπλάγχνα, σὰρξ οὐχ ἔστι. καὶ τινὰ μὲν 45 

τῶν σπλάγχνων, ὡς εἴρηται, χάριν τῶν φλεβῶν εἰσιν, αὐτὰ δὲ φλέβας οὐχ 

ἔχει, ὥσπερ τὸ ἔπιπλον, τινὰ δὲ οὐκ ἄνευ Ὅτ χαταλέγει δὲ χαὶ τίνα 

> (e ~ ΄ lad » ‘ , = . ‘ ~ " , ~ \ = 

ἐστιν ὃ χοῖρος ὃ ὕσπληξ. ᾿ πολλάχις δέ, φησί, τινὰ τῶν ζῴων διὰ τὸ 
‘ 

3 
2 \ \ UG a2 oe , \ > cad 

ἐστὶ τὰ μονοχοίλια, ws ὧν τάττει χαὶ τὰ διχηλὰ χαὶ ἀμφώδοντα, οἷόν 

t 
Ey 

ς 85 μέγιστα εἶναι χαὶ ἐσϑίειν τροφὴν ἀχανϑώδη | "ὦ υλιχήν (ῥίζας γὰρ δένδρων 103 

χαὶ φλοιοὺς χαὶ χλάδους ἐσϑίουσι) τοιαύτην οὖν ἐσθίοντα τροφὴν δύσπεπτον 

ἔχουσιν ἐξ ἀνάγκης πλείους χοιλίας, ἵνα χατεργάζηται διὰ τούτων ἢ τροφή. 

πάντα ὃὲ τὰ χερατοφύρα μὴ ἀυφώδοντα χαὶ τὰ μὴ ἀμφώδοντα χερατοφόρα. 

6 εὐϑὺς ἃ 8 γινομένη ἃ 10 ἐστίν om. ἃ 14 οὐδὲ γὰρ Ρ χαὶ τὰ 

ἄλλα iterum ser., sed rursus del. P 15 “Ομήρου)] Καὶ 457 ef. χ 329 τινὲς S 

φϑεγγομένην S: φϑεγομένους P 15.16 γράφουσι S 19. ἼΣΟΣ 

24 ἔχει 5 32 τὸ scripsi: δ᾽ libri 34 6 prius om. ὃ ὕσπληξ] sic libri: 

ὑσπλήξ Arist. codd., cf. Lob. Phryn. p. 71: ὃς Arist. vulg. 35 μέγιστον P 

36 οὖν ἐστιώμενα (sic) P 37 χατεργάζηται---δι᾽ ἃς (p. 66,1) in marg. add. P 

Comment. in Arist. XXII 2. Mich. Ephes. in de part mot. incess. anim. 5 
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χαὶ ἔχει ταῦτα πλείους χοιλίας Or ἃς pet ὀλίγον εἴποι αἰτίας. ἣ δὲ 

χάμηλος, χαΐπερ οὖσα μὴ ἀμφψώδους, χέρατα μὲν οὐχ ἔχει, ἔχει δὲ χοιλίας 

πλείους ὁμοίως τοῖς μὴ ἀμφώδουσι διὰ τὸ δύσπεπτον τῆς τροφῆς, ἐξ ἧς 

τρέφεται. ἄλλως te χαὶ ἐπειδὴ ἢ τῆς χαμήλου τροφὴ ἀχανθώδης ἐστίν, 

5 ἀνάγχη 68 διὰ τὰς ἀχάνϑας σχληρὰν χαὶ σαρχώδη τὴν γλῶτταν ἔχειν, 

δμοίως OF χαὶ τὸν οὐρανόν, τῇ σχληρότητι τῆς τοιαύτης γλώττης χαὶ τοῦ 
5577 

οὐρανοῦ reyes! ἀντὶ ὀδόντων" 

ρότητα τοῦ οὐρανοῦ χαταχέχρηται τῷ EX τῶν ὁ 
ν ͵ 

, 

φυσις. 

τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ πρὸς σχλη- 
5 

δόντων γεώδει ἢ 
σ \ \ \ f Vv Ἃ Ὑ ~ ~ , 

ὥστε TO μὲν πρὸς σχληρότητα Ely ἂν ἴσον τῷ τῇ σχληρότητι 

10 τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ προσυπαχουστέον οἶμαι χαὶ τοῦ “χαὶ τῆς Ἰλώττης : τὸ δὲ 

τῷ EX τῶν ὀδόντων γεώδει ἀντὶ τοῦ τῶν ὀδόντων. σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. 

τὸ ὃξ λεγόμενον χατὰ τὴν λέξιν τὴν οἵ me τὸν οἰσοφάγον ἔχουσι 

πλατὺν τοιοῦτόν ἐστιν" “πλατὺς ὧν 6 οἰσοφάγος ual εὐρὺς χαὶ διὰ τὴν 

εὐρύτητα χοιλαίνεσϑαι δυνάμενος δύναται χατέχειν διὰ τῶν χοιλοτήτων τὰ 

15 βρώματα χαὶ 
> 

9) Cc 
Vv 

χ ἔχουσιν, 

χαὶ ἄλλα πολλά, 

σὰρξ ϑερμή, διὸ 

ἐν αὐτῇ ϑερμῷ " BE) Ξε 

ἑρμμηνευτιχὸν ἐπῆχται 
~ 9) 

ὕενον μᾶλλον πέττεται, TO ὃ 

~ ~ ) " ay 5 ΄ 

πέττειν ἐχεῖσε χρονοτριβοῦντα᾽. 7 τὸν μὲν οἰσοφάγον 

Eee de ρμή ἐστι, 

ESky 

2 517 > 
ἐν ὀλίγῳ ἧττον. 

5 Ἁ 

πλατὺ 

yu. Dee a a \ 7 do Ὰ \ \ ax σ Cue are "- 
εχουσι OS Mle XOLALAY ἰσχυρᾶν χαι σαρχωθὴ; ὥσπερ αι χὴνες 

διὰ μὲν τὸ σαρχῶδες, ὅτι ἢ 
~ 

πυχνόν, ὅτι οὐ δίδωσι χώραν διεξόδου 

δύνασϑαι πολὺν χρόνον ϑησαυ- 

τὸ γὰρ πολὺν χρύνον χατεχό- 
Φ > ὯΝ IE eT = ara 
ἡ οὖν ϑερμότης τῆς Gapxw 

δους χαὶ σχληρᾶς χοιλίας ἀναλαμβάνει χαὶ ἀναπληροῖ τὴν τοῦ στόματος 
va wv n7 vv , Vv 

ἔνδειαν. ἄλλα OS τινα ODTE χοιλίαν ἐχει 

“OTS. μόρια ἐοιχότα τοῖς 5 Epa © 

95 τὰ μαχροσχελῆ ὥσπερ γέρανος. εἰσὶ δὲ 

χαὶ παντελῶς ἐστερημένα πτερῶν διὰ 
λ ’ - ‘ 

Ψυχροτητα᾽ τοῦτο γὰρ 
pS τες Sees NENG) A Nex 
τοι GUY pg AGL VPA ASE. 

τ ING 
/ σ \ \ 

λείπει. ὥσπερ γὰρ τὰ 
v 

EY OvSt μὲ γ οὖν τὰ 

Vv \ > ~ CV >] 

οὔτε τινὰ EV τῇ χοιλιᾳ ETAVvEOTH- 

ἀλλ ἔχει τὸν πρόλοβον μαχρόν, οἷα ἐστι 

τῶν μαχροσχελῶν τὰ σχέλη λεῖα 

τροφῆς ὑγρότητα χαὶ 

ϑερυὰ χαὶ ὑγρὰ δασέα, οὕτω 

υαχροσχελῇ ἀντὶ χοιλίας χαί 
ε 

τινος ἐπανεστηχότος τὸν πρόλοβον μαχρόν. ἢ γὰρ τροφὴ τούτων εὐλέαντος 

80 οὖσα (ἐν τέλμασι γὰρ χαὶ λίμναις τὰ πλεῖστα διαιτᾶται) οὐ δεῖται χρόνου 
πρὸς τὸ χατεργασϑηναι: οὐ γάρ ἐστι ξυλώδης ἢ χορτώδης ἤ τις τῶν ὃδυσ- 

χατεργάστων. χαὶ διὰ τὸ τὴν τροφὴν αὐτῶν εἶναι ὑγρὰν χαὶ τελματώδη 

συυβαίνει τὰς χοιλίας αὐτῶν εἶναι dypds, ual διὰ τὴν ἀπεψίαν: χαὶ ἣ μὲν 

εὐλέαντός ἐστιν ἢ τροφή, ταύτῃ εὐχατέργαστος χαὶ εὔπεπτός ἐστιν, ἢ δὲ 

85 πολλῇ ταύτῃ χρῶνται, ταύτῃ cease χαὶ ἔχουσιν ὑγρὰς tas χοιλίας. 
Ἁ ar ~ 5 α΄ / o A 9 

τὸ ὃς τῶν ἰχϑύων γένος ἅπαν χαὶ ἀμφώ 
~ ΄ ? Ἁ A \ ‘ 

TOV SXL000 * OUTOS 2p Ola TO (7) UOw 

v \ ~ wv 5 , ~ “ 

UT ὄντων γὰρ τῶν ἄνω ὀδόντων πῶς ἂν 

1 εἴποι Pa: εἴπη S: exspectas ἐρεῖ 3 ἀυφόδουσι § 6 τῇ σχληρότητι om. P 

.7 tH οὐρανῶ P 10 χαὶ τὸ καὶ τῆς ἃ 12 prius τὴν om. S 13 xat 

ante διὰ om. S 15 πέττεσϑαι Sa 17 δ᾽ ἄμφω a 19 τὸ ἐν αὐτῇ 

θερμὸν P ἐν αὐτῷ ἃ 20 tw πέττειν P 24 post μόρια add. χαὶ Pa 

οἷα εἰσὶ P 30 τέλματι P 33 χοιλείας a 36 χαρχαρώδουν P 

δ᾽ post ἡ add. 

> 

WOOLY χαὶ χαρχαρόδουν ἐστί, πλὴν 

δους εἶναι οὐδὲ χαρχαρόδους ἐστί, 
2 Ὁ, ἘΝ 

ἐπάλλαξις γένηται, ty ἢ χαρχα- 

σι 

20 

- 
25 

30 

35 



σι 

10 

MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. Γ᾽ 14.15 (Arist. p. 673°33) 

FON eee ON  SON \ ) Ky NR A te ἐξ a\ ‘> 

P0905; MOTE OLA TO μὴ ἀμφώδοντα ειναι χαιὶ OLA TOUTO μηοξ ta ee a 
> > ’ ,. ~ 

τὸν σχάροην, ἀνάγχη αὐτὸν pypvxdlew: πᾶν yap μὴ ἀμφώδουν μηρυχάζει. 

ἀποφυάδας δὲ λέγει τὰ ἐπ αγεστηκότα ἐν ταῖς χοιλίαις χαὶ προλόβοις 
᾿ 

, - ~ ~ “ΔΝ , "» ‘ ~ 

ἐοιχύτα. ἐν Of τῇ λέζει τ TTA διαχωρεῖν τὸ ἀλλά ἀντὶ τοῦ 
΄ Vv x ~ Vv + , 

xat συνδέσμου εἴρηται. ἐν δὲ τῇ χαί τινας ἔχουσι μετρίας πλάνας 

πλάνας ἀντὶ τοῦ ἕλιχας χεῖται. δύνανται γὰρ αἱ ἕλικες διὰ τὴν ποιχίλην 
\ 5 , > ~ Ω 7 ’, " σ ΄΄ νυ ΄ 

χαὶ χεχλασμένην αὐτῶν ϑέσιν χατέχειν τὴν τροφήν, ὥσπερ πάλιν τὰ ἐοιχότα 
’ ~ A} / ~ 5 a Vv 

εὐθείαις youwuaic uh χατέγειν. τοῦτο δὲ τὸ μόριον λέγει τὸ ἔντερον. 
| ‘ ι ι ‘ \e ' ‘ ‘ 

‘ 

΄ 

ἊΝ δ LP ἌΝ , αὶ ΄ 5 ~ oy Ἁ ἦν 

“ATA OF τὴν λέξιν τῊν TAYTA γὰρ ὡς εἰπεῖν υεγαλα τα ee (ieee 

45 

διὰ τὴν χατεργασίαν τῆς τροφῆς λείπει τὸ ‘“Zyer τὰ ἔντερα᾽. ἵν᾿ ἡ τὲ τ κι f { ῳ NS tp Y Ι Ἀφ ις cys ι cy τερ 5 ff] κω 

, ‘ ~ ς ΄ 

πλῆρες τοιοῦτον πάντα γὰρ τὰ χερατοφόρα μεγάλα ἔχει τὰ ἔντ ἘΠῚ διὰ τὴν 

χατεργασίαν τῆς τροφῆς. τὸ γὰρ μέγα χαὶ Ἐπ οξ δύναται χοιλαίνεσϑαι, 

τὸ δὲ χοιλαινόμενον δύναται ἐν ταῖς χοιλότησι συνέχειν τὴν TPN ΤῊΝ ἀλλὰ 

67 

\ ~ ~ \ 5 ΄ \ v ow ~ 

χαὶ πᾶσι | τοῖς μὴ εὐϑυεντέροις εὐρύτατον γίνεται τὸ ἔντερον" ἐξ ἀρχῆς 104 

μὲν γὰρ στενόν ἐστιν, ὅσον O& χάτεισι, τοσοῦτον εὐρύνεται. λέγει δὲ χαλεῖ- 
v > S 

σϑαι ἀρχὸν τὸ εὐϑὺ πρὸς τὴν ἔξοδον διατεῖνον τοῦ ree ac ii εὐρύνεται 

δὲ τοῖς εὐχιλοτέροις, τουτέστιν εὐπεπτοτέροις (χιλὸς γὰρ ἢ τροφή) 
> > ~ 5 . ~ 

εὐρύνεται οὖν τοῖς εὖ ὑχιλοτέροις χαὶ εὐπεπτοτέροις χαὶ διὰ τοῦτο εὐτραφε- 
‘ v ε - ὩΣ οἱ 

τέροις τὸ ἔντερον, ἵνα χατερχύμενον τὸ ἜΣ ἱστῆται ἐν ταῖς διὰ τὴ! 

εὐρυχωρίαν αὐτοῦ γινομέναις χοιλότησι, χαὶ μὴ τάχιον ἐξερχόμενον πεινῇ. 
~ x Oe, \ > ΄ ΄ ALN) Ge ~ mb ar MN 

εἰς πλῆϑος δὲ γαστρίμαργα λέγει τὰ ἐσ ϑίοντα πάν" πολλά, ἅπαξ OF ἡ 

- 
, > , a. ΄ 5 

Zoas, εἰς τάχος δὲ γαστρίμαργα τὰ πολλάχις τῆς Het Zous ἐσϑίοντα. τ ῇ 
> ὌΝ - aed ~ ἊΝ 
ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τοῦτο yap μεταξὺ τῆς ἄνω, ἐν ἢ ἄπεπτον, xat 

- ΄ χω ~ ~ ‘eg 

τῆς χάτω, ἐν ἢ τὸ ἄχρηστον περίττωμα, τὸ τοῦτο ἀντὶ τοῦ αὕτη 10 

95 εἴρηται: περὶ γὰρ τῆς νήστιδος ἔτι ὃ λόγος αὐτῷ. τοῦτο δὲ δῆλον ex 
ΠῚ ἱ i i ͵ ῃ i 

~ 9 Ω 2 ~ ΄ 9? 3 ~ ΄ Ὁ 2 rte > | ~ to 

TOL Lae τοῦ γίνεται 6 ἐν πᾶσι μέν, δήλη ὃ Ev τοῖς μείζοσι 

χαὶ νηστεύσασιν, GAN οὐχ edn δοκόσιν: ἀλλὰ πῶς δήλη ἐν τοῖς νηστεύ- 

oust eee ἢ ἐπειδὴ ἣ ἐν τῇ ἄνω a κοιλίᾳ τροφὴ νεαρά ἐστιν, ἣ ἐν τῇ χάτω 

ὃὲ χοπ Epos, ἢ δὲ ἐν τῇ νήστιδι ἑτέρα τούτων ὁρᾶται, φαίνεται ὅτι ἑτέρα 
\ as e s 

30 ἔστιν ἢ νῆστις τῆς τε ἄνω xal τῆς χάτω χοιλίας. εἰ γὰρ ἦν ἢ αὐτή τινι 15 

τούτων, ἦν ἂν χαὶ ἢ ἐν αὐτῇ περίττωσις ὁμοία τινὶ τῶν ἐν ταύταις περιτ- 

τώσεων' φαίνεται δὲ ἢ ἐν τῇ νήστιδι περίττωσις ἑτέρα τῶν ἄλλων, ἐπειδὰν 

νηστεύσωσιν, ὅτι ἡνίκα φάγωσι χαὶ πλησϑῶσιν, ἄναμ ee ἢ ἐν τῇ ἄνω 
χοιλίᾳ τροφὴ μετὰ τῆς ἐν τῇ νήστιδι περιττώσεως, χαὶ οὐ γίνεται διάδηλος, 

35 εἰ ἑτέρα ἐστί" βραχὺς γὰρ ὃ καιρός, dy’ οὗ ἔφαγε τὸ ζῷον χαὶ οὔπω ἐπέφϑη, 20 5 ρα & pax (4p καιρός, ἀφ ἔφαγε τὸ ζῷον χαὶ οὔπω ἐπέφϑη, 2 

ἵνα φανῇ ἢ Sout αὐτῶν. σαφῇ δὲ τὰ &7s ἕως τοῦ τέλους τοῦ βιβλίου. 

2 ἀμφόδουν S μηρυχίζει 5 5 πλάνας] sie libri et Arist. SUY: πλάχας 

Arist. vulg. 6 τὸ πλάνας om. P 7 χεχλαμένην a 8 τὸ post δὲ 

om. Pa 10 ἵν᾿ ἡ--ἔχει τὰ (11) in marg. adser. P 14 εὐϑυντέροις P 

17 χιλὸς yap—edrentotépots (18) in marg. adser. P, om. S 19 ἵστηται S: ἵσταται Pa 

26 δ᾽ prius om. P 28 ἡ post ἐπειδὴ om. P 29 ὁρᾶται] ὁρατῶν a 

ol ταύταις] αὐταῖς Pa 32 ἣ om. P 36 ἕως ---βιβλίου om. S 
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᾿Αργόυε fh στ - Περὶ Cw , λέγ σ \ , 

ρχόμενος τοῦ τετάρτου τῶν [lept ζῴων μορίων λέγει ὅτι τὰ τετρά- 

ποῦα χαὶ φοτόχα τῶν ζῴων χαὶ τὰ ἄποδα, οἷον οἱ ὄφεις, ὁμοίαν ἔχουσι 

τήν τε χοιλίαν χαὶ τὰ σπλάγχνα χαὶ ἕχαστον τῶν εἰρημένων μορίων. ἣ 
~ > ΄ - ΄ 2 σ 

γὰρ τῶν ὄφεων φύσις συγγενής ἐστι τοῖς τετράποσι χαὶ ᾧοτόχοις: ὅμοιοι ὅ οι 

1άρ εἰσιν οἱ ὄφεις σαύρῳ μαχρῷ, εἴ τις τοῦτον ἄποδα νοήσεις. πάλιν δὲ 
~ , ~ 5 Ὑ la ΄ A) 

τοῖς τετράποσι χαὶ WoOTOXOLS χαὶ τοῖς ὄφεσιν ἔχουσιν ot ἰχϑύες πάντα τὰ 
΄ ate ld 9. ‘ NYA ‘ ae , A σ 3 / = ~ 

. ΔΆΜΩΝ, δ cyst Geo tOU0s / S © ξ ξΞὺ- σπλάγχνα παραπλήσια. λέγει δὲ χαὶ διὰ τοὺς ἰχϑύας ὅτι ἐμφαίνεται λεὺυ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ΄ >! 

χότης ἐν TH πεοιττώματι αὐτῶν τῷ ex τῆς ὑγρᾶς τροφῆς. χαϑάπερ χαὶ ἐν Ι ι t ᾿ | ' Trasdine, 

10 τῷ τῶν Opvilwy: τούτου yap ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ἐπιλευχαίνει δὲ τὸ 10 
περίττωμα πᾶσι χαὶ τούτοις. διὰ τοῦτο χαὶ ἐν τοῖς ἔχουσι χύστὶν 
( ΄ c e. , IS ik x \ fe \ oy SI v Te 

ὑφίσταται ἢ ἁλμυρίς, γεώδης οὖσα χαὶ λευχή, τὸν αὐτὸν ἔχουσα λόγον 

ὅνπερ ἐν ἐχείνοις τὸ ἐμφαινόμενον λευχύν. λέγει δὲ τοὺς ἔχεις διαφέρειν 

πρὸς τοὺς ὄφεις ὃν τρόπον χαὶ οἱ ἰχϑύες πρὸς τὰ σελάχη, xal τί δια- 
΄ ~ ΄ \ v. Ὁ 

15 φέρουσιν ἐπάγει" ζῳοτοχοῦσι γὰρ χαὶ τὰ σελάχη χαὶ of ἔχεις, of δὲ 
” \ ᾿ς δ ΠἸΩΡΛ ™ > ~ ~ 9\ \ ~ Ss ὄφεις χαὶ of ἰχϑύες  ῳοτοχοῦσι. σαφῆ ὃὲ τὰ ἑξῆς. 15 

Δ ΄ ~ ld ~ 

676b22 A δὲ ἀντιλέγει πρὸς τὸν [lAdtwva περὶ χολῆς ἔσται δῆλα, εἰ 

πρότερον τεϑείη τὰ τῷ [Πλάτωνι δοχοῦντα. 6 μὲν δὴ Πλάτων ἐν τῷ ἥπατι 
ιέγων εἶναι τὸ ἐπιϑυμητικὸν ἔλεγεν ὅτι τὸ ἐπιϑυμητιχὸν πρὸς ἡδονὴν χαὶ 

σ' , / “ ΄ 

20 ἄνεσιν ἕλχον τὸ ζῷον ἐχλύει χαὶ παντάπασι φϑείρει αὐτό" uA aN Ny 

φύσις τοῦ ζῴου πεποίηχεν ἐν τῷ ἥπατι τὴν es ἣν ὅπου τυγχάνει ὃν χαὶ τὸ 
σ i) 

πιϑυμνητιχόν, ἵνα Optusia οὖσα δάχνῃ τὸ ἧπαρ, ἐν ᾧ τὸ ἐπιϑυμητιχόν, τούτου 

on ὦ» - ὲ δαχνομένου πονῇ τὸ ζῷον, πονοῦν δὲ συσφίγγηται χαὶ συνιστῆται χαὶ ἀνι- 20 

στῆται ἀπὸ τῇ: ἀνέσεως χαὶ τῆς ἐκ ταύτης χαὶ διὰ ταύτην γινομένης φϑορᾶς. 

ἀλλ ὅταν μέν, φησὶν 6 Πλάτων, δάχνῃ ἢ χολή, συνίσταται χαὶ διεγείρεται τὸ 
. ταῦτα 

Wo σι 

, 

Co NOY, λυορ. ἔνης os τῆς δῆς EWS CAs wy γίνεται χαὶ πρὸς ἄνεσιν TEOLTETE 

τοῦ [Πλάτωνος Mian: φησιν 6 ᾿Αριστοτέλης ὅτι πολλὰ τῶν ζῴων ἐπιϑυμεῖ 

ν, χολὴν δὲ οὐχ ἔχει τὴν δάχνουσαν, ὥστε οὐ διὰ τοῦτο γέγονεν ἢ χολή. % 

Tit. om, S 2 τὰ om. a 14 ot om. P 18 Πλάτων] Tim. p. 71 A sqq. 
19 λέγων om. Pa 20 οὖν] yap P 21 ὃν τυγχάνει coll. S 23 συνίσταται 

libri 23. 24 ἀνίσταται PS: om. a 26 λυομένη δὲ A δῆξις S 
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~ 3h \ δῶ, ΄, ᾿Ν \ \ ) » ΄ ΄ » ~ 4“ - 

σαφῆ ὃὲ τὰ ἑξῆς. λέγει δὲ χαὶ πρὸς ᾿Αναξαγόραν ὡς εἴπερ τῆς χολῆς 
/ 

KATA σε ἀπορραινομένης πρὸς τὸν πνεύμονα zat tas φλέβας ἐγίνετο τὰ 
»»7 ΄ ΄ - ’ ~ ΄ 

ὀξέα νοσήματα, μόνα τῶν ζῴων περιπνευμονίαις χαὶ τοῖς ὀξέσι Ἢ πὶ 
, σ »ν»ν 5 ΄ - ‘ Pog 

περιέπιπτον ὅσα ἔχει χολήν᾽ νῦν δὲ πολλὰ τῶν ἀχόλων τούτοις ἀναλίσχεται 

τοῖς νοσήμασιν. ἀλλὰ χαὶ πάμπολλα ζῷα ἅμα τῷ ϑανεῖν ΠΥ ἡ χαὶ σι 

> 
οὐχ εὑρέϑη ἀπόρροια χολῆς οὔτε ἐν τῷ πνεύμονι οὔτε ἐν ταῖς φλεφὶν 80 

οὔτε ἐν ταῖς πλευραῖς. χαὶ ἣ ἀπεμουμένη Ge Χο ὑπὸ τῶν νοσούντων, 
, τ ~ "» , 

πολλαπλάσιος οὖσα τῆς ἐν τῇ χοληδόχῳ. χύστει, ἣν οὗτός φησιν ἀπορραίνε- 
Al 

odor, πολλαπλάσιος οὖν οὖσα ἢ ἀπεμουμένη τῆς ἐν τῇ χοληδόχῳ χύστει 

10 Peele ὅτι οὐ γέγονεν 7 χολὴ πρότερον χαὶ ἐναπετ {1 ἐν τῇ χύστει, 
Vv 

ὅπως ἀπορραίνηται πρὸς τὸν πνεύμονα χαὶ τὰς φλέβας x χαὶ ἔτι τὰς πλευράς. 35 
sr \ va , C Ἁ > ~ 

εἰ γὰρ διὰ τοῦτο ἐγίνετο, ἔδει uy ἐν ἄλλῳ μορίῳ γίνεσθαι πλὴν ἐν τῇ 
\ 

l 
= hk b) 3 > > ΄ » Non > ἊΝ 

εἰρημένῃ χύστει, ἀφ᾽ ἧς οὗτός φησιν ἀπορραίνεσϑαι’ ἐπεὶ δὲ πολλαπλάσιος, 
σ ν | > \ ~ > ~ , ~ . ὥσπερ εἴρηται, 7 ἀπεμουμένη ἐστὶ τῆς ἐν τῇ χύστει, δῆλόν ἐστιν ὡς ἢ 106 

NG δὶ ~ ΄ ~ 

15 σὰρξ τοῦ τοιούτου ζῴου ἐπιτήδειος γέγονεν ὑπὸ τῆς νόσου εἰς τὸ μετα- 
ay > ΄ \ ΄ \ , \ , 

βάλλειν εἰς χολήν, χαὶ μεταβάλλουσα χαὶ συντηχομένη χαὶ εἰς γένεσιν 

χολῆς ἀναλυομένη συμβαίνει ἀπεμεῖσϑαι τὸ τοιοῦτον πλῆϑος τῆς χολῆς. 
- = yeah \ 2 , \ \ , > ΄ Sin CS) o. 1 ~ Ps 

ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει πρὸς tov [lhkatwva ἀποτεινόμενος τὸ οὐ διὰ ταῦτα 5 
\ ΄ - > ~ ΄ ~ 

γέγονεν 7 χολή, Bee φησὶν ὁ [Theitwv, διὰ τὸ τὸ ζῷον ἀπὸ τῆς ἡδονῆς 
“ὧν 30 ἀνεγείρεσϑαι χαὶ ae ἐχ ταύτης ἀνέσεως, GAN ὥσπερ ἣ χολὴ ἣ γινομένη xara 

τὸ ἄλλο σῶμα περίττωμα ἐστιν ἣ σύντηξις χαὶ ἀνάλυσις σαρχὸς εἰς χολὴν 
ν 

ΩΣ σ 

Ψ Gia τινα χαχεξίαν, οὕτω χαὶ ἢ ἐν τῷ ἥπατι. χαὶ ἐπεὶ οὐ πάντα ἮΝ 
τινος γίνεται, ἀλλὰ γίνεται χαὶ ὡς περιττώματα, οὐ δεῖ περὶ πάντων ζητεῖν, 

τίνος ἔνεχα γίνεται, ἀλλὰ τίνων ὄντων χαὶ τίνων προηγησαμένων ταῦτα 10 

25 yéyove’. λέγει δὲ τὸ μέρος τοῦ ἥπατος, ὃ περίχειται ἣ χολή, γλυχύτατον 
Θ΄, \ ~ 5 , \ \ id \ Ἃ Ν Ἃ σ \ \ 

εἶναι, χαὶ τοῦτο εὐλόγως" τὸ γὰρ ἁλμυρὸν 7 πιχρὸν ἢ ὅλως παρὰ τὸ ‘> 

yhuxd ἑλχόμενον ὑπὸ τῆς χολῆς πρὸς ἑαυτὴν διά te thy συγγένειαν χαὶ 

τὴν γειτνίασιν, λείπεται τὸ γλυχύτατον χαὶ ἀνόμοιον τῇ χολῇ ἀνεπίμιχτον 
\ f? σ \ συ ΄ \ , ΞΟ \ > ~ a> 

xat χαϑαρόν. ὅτι δὲ ὅλως ἢ χολὴ περίττωμα ἐστι, χαὶ Ex τῶνδε δῆλον. 

80 ἐπεὶ γὰρ τῇ een) ἐναντίον τὸ περίττωμα (τὸ yap μὴ πεφϑὲν μηδὲ γενέ- 1d 
σϑαι δυνηϑὲν τροφὴ περίττωμα) ἐπεὶ οὖν τὸ περίττωμα ἐναντίον τῇ τροφῇ 

0 ὶ τῷ γλυχεῖ TO πιχρόν. ἔστι δὲ τροφὴ Ὑγλυχεῖα, δῆλον ὡς F γολὴ χαὶ τῷ ΥὙ πιχρον, τ ee eee dele sand 
πιχρὰ οὖσα οὐχ ἔστι τροφή, εἰ δὲ μὴ τροφή, περίττωμα" εἰ γὰρ ἦν τροφή, 

ἦν ἂν γλυχεῖα. λέγει δὲ χαὶ ὅτι εὐλητν τὴν τοῦ ἥπατος φύσιν ἐπίχαιρον 

35 οὖσαν, τουτέστιν εἰς ἐπιτηδειότατον τόπον χειμένην (ἐν γὰρ τῷ δεξιῷ 
μέρει χεῖται) εὔλογον οὖν ἐπίχαιρον οὖσαν αἰτίαν εἶναι τοῦ ζῆν ἣ πολὺν 20 

ἢ ὀλίγον χρόνον τὰ ζῷα χατὰ τὴν αὐτοῦ ποιότητά τε χαὶ χρᾶσιν. λέγει 
δὲ χαὶ διὰ τί ἐν τῷ ἥπατι μόνῳ χαὶ οὐχ ἐν ἄλλῳ τινὶ τῶν σπλάγχνων 

1 ἡ χολὴ S 2 ἀπορραινομένη 8 ὃ ὀξέοις a 4 ἁλίσκεται ἃ 8 et 9 τὴ ἐν 

τῇ Pa 9 οὖν supra vers. ὃ 9 χοληδόχῳ a 14 τῇ om. a ἐστιν om. S 

16 μεταβαλλούσης καὶ συντηχομένης a 17 ἀναλυομένης ἃ 19 τὸ semel exh. a 

ὑπὸ 8 21 χαὶ] ἣ ἃ 22 ἕνεχά tov S 23 γίνεται post περιττώ- 

ματα ponit ὃ 26 τοῦ γὰρ ἁλμυροῦ ἣ πιχροῦ a παρὰ] περὶ ἃ 21 éhxo- 

TR μένου a do ἐπιτήδειον Pa 37 thy αὐτῆς πιότητα S 38 μόνον 
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, ΄ SW , σ >] ~ Ὁ] δ ἡ = 5 ᾿ Ἢ Ξ Η 

γίνεται ἢ χολὴ; χαι φησιν OTL EY τῇ χαάροια OGOVATOV αὐτὴν Ἱενέσϑαι 

ἡνίχα γὰρ πιχρὸν ἢ ἄλλο τι πάϑος πλησιάσει ἐν αὐτῇ, ϑνήσχει τὸ ζῷον. 

ἐν ἄλλῳ 63 σπλάγχνῳ εἰ μέλλει γενέσϑαι, εὔλογον ἐν ἐχείνῳ γίνεσϑαι, 

ὅπερ ἐν ἅπασιν εὑρίσχετα 

5 hoyov τῷ ἥπατι, νεφροὶ ὃὲ ἢ σπλὴν ἣ πνεύμων οὐχ ἐν ἅπασιν εὑρίσχεται 

τοῖς ἐναίμοις. ἐπεὶ δέ τινες ἦσαν οἱ λέγοντες ὡς εἴπερ ἦν ἥ χολὴ 

περίττωσις, εὑρίσχετο ἂν ὅπου xual ἢ τῆς ξηρᾶς χαὶ ὑγρᾶς τροφῆς περίτ- 
1 die ᾽ ee: ἊΣ 

τωσις, GAN οὐχ ἐν τῷ ἥπατι, λέγει ὅτι ᾿ὥσπερ γὰρ ὅπου ἄν τις ἴδῃ 
5 , A Ὁ: , ~ ΄ ν» 5 ~ ’΄ Vv >) ~ 

OEY Ua 7 TO ὑπο στη ΠΟ τῆς χοιλιας, εἴτε ἐν τῇ χοιλία εἴτε ἀλλαχοῦ. 
\ 

- εὑρίσχεται δὲ ἐν ἅπασιν ἢ Ὧἥπαρ 7 τὸ ava- % 1 ἢ f 

. ~ x47 o) ἃ ~ ΝΕ} ΄ 5 \ ΟΥ̓ 

10 ει P71 voutle τοῦτο Te ptt TWUT, αλλ EV Lev TT) χοιλιὰ βλέπων αὐτο AEYEL 30 

ι εἶναι περίττωμα, ἐχτὸς ὃὲ ταύτης ὁρῶν αὐτὸ οὐ λέγει περίττωμα, ὥσπερ 

οὖν οὗτος ἄτοπος hoy του ρθν οὕτως ἂν εἴη ἄτοπος χαὶ ὁ δὴ λέγων τὴν 
, 4 2) 

ak περίττωμα, ὅπου ἂν αὐτὴν toy. 
Vv \ 4 

677612 To 6& ἔπιπλον λέγει ἦρχϑαι ἀπὸ peons τῆς χοιλίας χαὶ 5: 

15 pad ae τὸ ques υέρος αὐτῆς. χαὶ λέγει τὴν αἰτίαν, τίνος χάριν τὸ 
o , σ ἥωισυ περιέχει αὐτῆς, χαὶ οὐχ ἅπασαν" λέγει δὲ Ἔν EDTA ὅταν 

φησὶν χαὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ μέσης ἧρχται τῆς κοιλίας, ὅτι τὸ ἐπέχεινα 
δ / ‘ ΄ ~ 

υέρος συμπέττει TO παραχείμενον ἧπαρ. τς {ap χάριν τοῦ ϑερ- 
‘ 

7 “ . ~ , 5 

uatve τὴν χοιλίαν γέγονε τὸ ἔπιπλον, τοῦ OF ἡμίσεος μέρους αὐτῆς ἐπί- 
~ ΄ 

90 χεῖται τὸ ἥπαρ, ἀρχεῖ τοῦτο ϑερμότατον ὃν πρὸς τὸ ϑερμαίνειν τὸ μέρος 
᾽» 

‘ 

αὐτῆς, ἐν ᾧ μή ἐστιν Enximhov: τοῦ δὲ λοιποῦ μέρους μὴ ἁπτόμενον τὸ 

90 

5 ΄ ay ~ , 

rap, dvayxatws ἢ φύσις περιεχάλυψεν αὐτὸ διὰ τοῦ ἐπίπλου, ty’ ὥσπερ 40 

τὸ ἧπαρ συμπέττει, τουτέστι ϑερμαίνει τὸ ἥμισυ τῆς χοιλίας, οὕτω χαὶ 
ry 

ς 
Ἀ Vv \ 5 YE SY, OAS ~ , σ » 

τὸ ἐπιπλον τὸ ἐπίλοιπον. ἀλλὰ ταῦτα μεν. ὠσπερ ELT μεν, παραχατιὸν 
Ss Ων, 72 »Ὲ Q/ (ἃ \ Ὧν ~ ~ > 

25 λέγει διὰ τῆς λέξεως, ἣν παρεϑέυεϑα περὶ δὲ τῆς τοῦ Hee γενέσεως 
ΕΒ Ὧι ~ 

λέγων φησὶν “ἔτι δὲ διὰ thy τοῦ ὑμένος πυχνότητα τὸ διηϑούμενον χαὶ dv 

αὐτοῦ ἐξερχόμενον τῆς αἱματώδους τροφῆς weeny λεπτότατον εἶναι χαὶ 

εὔπεπτον, χαὶ διὰ τοῦτο λιπαρόν᾽. σαφῆ δὲ τὰ ἐφεξῆς. 45 

p. 678231 Λέγει δὲ περὶ τῶν ἐντόμων χαὶ πάντων τῶν ἀναίμων μὴ 
ue a ᾿Ν » , ~ 

30 ἔχειν σπλάγχνα διὰ τὸ μηδὲ αἷμα, ἐξ οὗ τὰ σπλάγχνα συνέστηχε" τοῦτο γὰρ 
99.75 > ~ P ΄ ~ ΄ 
ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἐξ ὧν γὰρ συνέστηχεν ἣ τῶν σπλάγχνων φύσις, 

Ν Vv Ὁ ig 

οὐδὲν ἔχει τούτων αἶμα. ἔσται δὲ σαφὴς ἢ λέξις, εἰ τὸ ἐξ ὧν ἀντὶ 
-,.»» > ” o A ) ς bn! ~ Ἢ "- 

τοῦ ἐξ οὗ | ἀχούσομεν, χαὶ εἴη ἂν οὕτω τὸ λεγόμενον τοιοῦτον “οὐδὲν τῶν 107 

ἀναΐμων 2: αἷμα, ἐξ οὗ αἵματος τος ἢ τῶν σπλάγχνων φύσις. 
\ ἊΝ v 

35 χαὶ διὰ τί οὐδὲν τούτων ἔχει αἶμα, ἐπήγαγεν εἰπὼν διὰ τὸ τῆς οὐσίας 
> ~ > ~ , > ΠΈΣΕ ΑΝ “ - Ἂ > Ὁ 

αὐτῶν εὐναν τὸ τοιοῦ TOV παάϑος αὐτῆς, ELT WY παῦος νὺν τὴν ουσιωθὴ 

¢ \ διαφοράν. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστι" “did τὸ οὐσιῶσϑαι χαὶ εἰδοποιεῖσθαι 5 

1 αὐτὴν ἀδύνατον coll. S 2 πλησιάσῃ ἃ ὃ μέλλοι P ἡ once: 

10 ef seripsi: «at libri 11 ὁρῶν supr. vers. P 12 χαὶ om. 5 

15 αὐτῆς ante to ponit S 17 ἦρχται Arist. codd.: ἦρχϑαι PSa: ἤρτηται Arist. 

vulg. 23 συμπέττῃ Sa ϑερμαίνῃ a 25 ante λέγει add. δὲ 5 

28 ἐφεξῆς} ἐφ supr. vers. P 29 ἀναίμων ex ἐναίμων corr. S 31 et 32 ἐξ ὧν] 

sic etiam Arist. codd.: ἐξ οὗ Arist. vulg. 90 τι OM. a ἀὐτῆς] αὐτοῖς a 

37 εἰδοποιεῖσϑαι) post εἰδο supr. vers. inser. πε m. rec. P 
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» - v ~ v » 2 ΄ ΄ 

τὰ ἄναιμα ἐν τῷ μὴ ἔχειν αἶμα, διὰ τοῦτο ἔστιν ἄναιμα. ὡς γὰρ ὁ 
» 5 ~ ~ > | 7 x A % 4 

ἄνϑρωπος ἐν τῷ λογιχὸς χαὶ vod ual ἐπιστήμης δεχτιχὸς εἶναι ἔχει τὸ 
Ύ o \ , \ Ύ pe > ~ U5 oF > \ » 

εἰναι, OLTW χαὶ TOUTWY TO εἰναι ἐστιν ὃν τῳ 7) eyety GLE, χαὶι ὑπάρξει 

᾿ a) \ a > ~ , ὩΣ hie te tN ew) 3... νυ σ Ξ 

O7 TO ἄναιμον EV τῷ λόγῳ τῷ ορίςοντι τῊν OUOLAY αὑτῶν. ὠσπερ χαὶ το 

» - - 5 Vv > , 

5 λογιχὸν ἐν τῷ τοῦ ἀνθρώπου. οὐχ ἔχει οὖν τὰ ἔντομα σπλάγχνα, ὅτι 
. 5 ~ aN 5 ~ Vv 3 , ~ ‘ ee 2 

οὐδὲ αἶμα: ἀναγχαῖον δὲ αὐτοῖς μόνον ἔχειν τὸ ἀνάλογον τῇ χαρδία, tv ἢ 10 

ἐν αὐτῷ ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχή, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐναίμων ἐν τῇ χαρδία. 
\ τὰ ΤῊΝ > ery Sensis ΡΞ we foe =i ΤῸΝ Qe ees em Sy ee 

τὸ γὰρ αἰσϑητιχὸν ψυχῆς, τουτέστι τὴν γὰρ αἰσϑητιχὴν ψυχὴν ἀνάγχη 

ἐν ἀρχῇ τινι τῶν μορίων, τουτέστιν ἀνάγχη ἐν μορίῳ τινὶ τοῦ σώματος 
Ὁ ΄ ~ ~ / 

10 λόγον ἀρχῆς ἔχοντι ὑπάρχειν ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις" ἀρχῆς δὲ λόγον ἐν πᾶσιν 
" ~ / Ὁ as a” 5 , ~ as 

ἔχει τοῖς ζῴοις ἢ χαρδία ἢ τὸ ἀνάλογον τῇ xaparg. 
= ἘΞ ὯΝ 5 ΄ , \ ΝΜ > ΄ 5 

p. 67925 Λέγει δὲ τὴν σηπίαν πλείονα τὸν ϑολὸν ἔχειν, ἥπερ αἱ tevde- 15 
΄ 

ες, διὰ τὸ πρόσγειον εἶναι τὸν βίον αὐτῆς, λέγων πρόσγειον τὸν αἰγιαλώδη" 
‘ 

ν γὰρ τοῖς αἰγιαλοῖς οὖσα μᾶλλον ἐπιβουλεύεται τῶν τευϑίδων, πελαγίων @- o7 

, 5 ~ / ἊΝ \ \ Ἁ WV A / ’ x , 

15 τούτων οὐσῶν. λέγει δὲ χαὶ tov ϑολὸν ἔχειν τὴν σηπίαν χάτωϑεν, διά τε 
\ \ > δι ἌΝ \ e 7 > , , > , \ \ \ e 

τὸ πολὺν εἶναι χαὶ διὰ τὸ ῥαδίως αὐτόϑεν πέμπειν αὐτὸν" χαὶ γὰρ χα! at 

τῆς μύτ'δος αὐτὸν ἐοῦσα χαὶ αὗται χάτωϑεν αὐτὸν προ- 
oh af = ΝᾺ \ ee = 5 / cA Ω ~ 

ἵενται. λέγει δὲ χαὶ ὅτι ὥσπερ ἔνια τῶν ἐναίμων, ὅταν φοβηϑῶσιν, 20 

οὐροῦσιν, οὕτω χαὶ αἱ σηπίαι ἀντὶ οὔρου προΐενται τὸν ϑολόν, ἐπειδὰν 

20 φοβηϑῶσι. σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. 
Ρ. 679615 Μετὰ ταῦτα λέγει εἶναι χαὶ εἴδη πολλὰ τῶν HIE aN 

χαὶ τὰ υὲν αὐτῶν εἶναι CELEB τὰ δὲ δίϑυρα, λέγων δίϑυρα τὰ ἔχοντα 

δύο ὄστραχα, ὥσπερ of χτένες, τὰ λιμνόστρεα χαὶ ἄλλα πολλά, τὰ δὲ 

τ οι λέγων μονόϑυρα τὰ ἔχοντα τὸ σαρχῶδες αὐτῶν τῇ πέτρᾳ προσ- 2% 

95 πεφυχὸς χαὶ ἄνωϑεν ὄστραχον ἕν, οἷα εἰσιν αἵ χαλούμεναι λεπάδες. ὡς 

γὰρ of χτένες ἔχουσι μὲν χάτωϑεν τῆς σαρχὸς ἕν ν ὄστραχον, ἕτερον δὲ ἄνωϑεν, 
> 

οὕτως at λεπάδες χάτω μὲν ἀντὶ τοῦ ενος ὀστράχου ἔχουσ! τὴν πέτραν, 

Ὁ a »ν 

ἐν ἧ προσπέφυχε τὸ σαρχῶδες, ἄνωϑεν δὲ ὄστραχον. σχέπεται οὖν χαὶ 
ny ΄ We ΔΝ δ CON ad eae eee Ὁ , Nee , 

GWCETAL Ἢ heras avw WEY ὑπὸ TOD ὁστρᾶχηυ, AATW GS ὑπὸ τὴς πέτρας, 

Δ , 3 , ν , ce μ᾿ > ΄ e C , 

30 ἣν πέτραν ἀλλότριον εἴρηχε φράγμα. ὃ GF ἐχῖνος, φησίν, ὁ ϑαλάσσιος 30 

ἔχει τὸ ὄστραχον ἴδιον τῶν ἄλλων ὀστραχοδέρμων" τὴς γὰρ τῶν ἄλλων 

A O- ὀστραχοδέρμων χύχλῳ, τουτέστι σφαιροειδὲς ὕστραχον ἔχε!, χαὶ πρὸς 

τούτῳ χεχαρακωμένον ταῖς ἀχάνϑαις. τὰ ὃξ μαλάχια ἀντιχειμένως 

ἔχει τοῖς μαλαχοστράχοις τὶ ὀστραχοδέρμοις᾽ τοῖς μὲν γὰρ μαλαχίοις, 

35 ὥσπερ ἐπὶ τῶν σηπίων, ἔξω τὸ σαρχῶδες, τοῖς δὲ ἐ ντ 
BSc tee τὰν oe τὸ z a Se ee er A a ge 

χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν τὰ μὲν γὰρ τῷ λογῳ, τὰ OF πρὸς THY ὄψιν dS 

6 ἵν᾽ ἡ--χαρδίᾳ (7) om. P 7 zat om. ὃ 8 τῆς ψυχῆς Sa 11 ἔχειν P 

12 σηπείαν ἃ 18 λέγω ἃ 14 post πελαγίων add. 18} πελαγίων Ρ 

15 zal om. ἃ 16 αὐτόϑι PS 17 ἔχουσαι ex ἔχουσι corr. P: ἔχουσι Sa 

18 ὅτι om. P 22 χαὶ ταῦτα μὲν P αὐτῶν om. P 22. 23 λέγων.--- 

ὄστραχα om. S 23 λιμνόστρεα scripsi: λειμόστρια libri 24 λέγων---εἰσιν (25)] 

ὡς ὃ 25 ὡς γὰρ--ὑπὸ τῆς πέτρας (29)] αἱ χρῶνται τῇ πέτρᾳ ὡς ὀστράχω S 

33 post τούτῳ add. καὶ S 34 γὰρ om. Pa 
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> 5 -ὠ ΄ Ὁ - ~ ~ ὃ - ΓΝ \ 

αὐτῶν σαφηνίζειν δεῖ μᾶλλον, τῷ μὲν οὖν λόγῳ σαφηνίζειν δεῖ τὸ διὰ 
΄ ΄, σ 7 ad > ’, \ \ > \ 

τί τούτων ἕχαστον οὕτως ἔχε!, οἷον διὰ τί τὰ wey ἔχε ει πρόλοβον, τὰ δὲ 

οὐχ ἔχει, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ὑπὸ δὲ τῆς ὄψεως σαφῇ γέγονεν 

ὅτι τὰ μὲν ἔχει χολήν, τὰ δ᾽ οὐχ ἔχει, χαὶ ὅτι πρῶτον μὲν χεῖτα! τόδε 

τὸ μόριον, εἶτα τόδε, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὑπὸ δὲ τῆς λέξεως τῆς 

ἰδίως δ᾽ ἔχουσι τῶν. ὀστραχοδέρμων οἵ τε ἐχῖνοι χαὶ τὸ τῶν 40 

χαλουμένων τηϑύων γένος οὐ τοῦτο λέγεται, ὡς ἄν τις ὑπολάβοι, ὅτι 

διαφέρει τὰ τήϑυα πρὸς τοὺς ἐχίνους, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ λεγόμενον, ὅτι 

οἱ ἐχῖνοι χαὶ τὰ τήϑυα διαφέρουσι πρὸς τὰ ἄλλα Ἐπ π δι λέγει δὲ 

τοὺς ἐχίνους ἔχειν καὶ τὰ φὰ μιχρὰ πάμπαν ἔξω τῶν ἐπιπολαζόντων, 

λέγων ἐπιπολάζοντας ἐχίνους τοὺς παρ’ ἡμῖν εὑρισχομένους" μεγάλα γὰρ 

οὗτοι ἔχουσι τὰ Moe. τὰ δὲ ὀστραχόδερμα, φησίν, ἐν τῷ χειμῶνι οὔχ 45 

εἰσι πίονα διὰ τὸ πονεῖν ὑπὸ τοῦ ψύχους: τὸ δὲ πονοῦν λυπεῖται, τὸ δὲ 

λυπούμενον οὐ πιαίνεται. οἱ δὲ ἐχῖνοι ἐν τῷ ΠΣ υᾶλλον εὐθηνοῦσιν, 
; 
( ἤγουν πίονες γίνονται, πλὴν τῶν ἐν TY Πυρραίῳ εὐρίπῳ: ἐχεῖνοι γὰρ οὐχ 

ἧττον τοῦ χειμῶνος πίονές εἰσιν, GAN ἐπίσης τῷ ϑέ ρει χαὶ χατὰ τὸν χει- 108 

υῶνα mies εἰσιν. ἀναχωρούντων γὰρ ἐχεῖϑεν τῶν ἰχϑύων ἐν τῷ χειμῶνι 

προσπίπτει αὐτοῖς πλείστη νομή, ὥστε χἂν ῥιγῴη χαὶ διὰ τοῦτο λυπῆται, 

ἀλλὰ διὰ τὴν ἀφϑονίαν τῆς τροφῆς eddyvet τὸ τούτων γένος. οἱ δὲ χατὰ 

τοὺς ἄλλους τόπους πρὸς τῷ ῥιγοῦν χαὶ λυπεῖσϑαι χαὶ σπάνιν ἔχουσι 

τροφῆς, χαὶ ἐπὶ τούτῳ οὐχ εὐϑηνεῖ. 
p. 68003 Μετὰ ταῦτα λέγει χαὶ διὰ τί πέντε ἔχουσιν οἱ ἐχῖνοι τὰ 

χαλούμενα Od, χαὶ οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα: χαί φησιν ὅτι μία μὲν 

αἰτία τοῦ ἔχειν πλείω ταῦτα τὸ μὴ εἶναι wa. ζητήσειε 6 ἄν τις, τίνος 

ἕγεχα διὰ τὸ μὴ εἶναι wa πλείω ἑνὸς “Ὁ ταῦτα. ἣ τὸ αἴτιον δὲ οἶμαι 

εἰρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ αἴτιον ὃὲ τοῦ μὴ ἐπ᾽ ἀμφ Tee τὰ μέρη ἔχειν τὰ χαλού- 

μενα Wa, GAN ἐπὶ τὸ Et προ υόνον μήτε τοὺς ἐχίνους μήτε τὰ ὀστραχό- 10 
> 2 Ni 2 2 Jee) , 

δερμα τὸ μὴ εἶναι wa τὰ γὰρ ὡς jacked Oa ἐπ᾽ ἀυφότερα τὰ μέρη 

Q- εὑρίσκεται. οἵ te γὰρ χέφαλοι χαὶ λάβραχες χαὶ ὄρνιϑες ual ἁπλῶς πάντα, 

Da, ἐπ π΄. μέρη, τό τε δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, ἔχει 

ταῦτα. εἰπὼν οὖν χοινὴν αἰτίχν ἐπὶ πάντων τῶν TIGRE ΠΠπ τίνος 

ἕνεχα ἐπὶ τὸ ἕτερον μόνον μόριον ἔχουσι τὸ χαλούμενον μὲν Woy, μὴ ὃν 

δὲ ὠόν, πρῶτον μὲν λέγει, διὰ τί τὰ μὲν ἄλλα ὀστραχόδερμα ἐν βραχεῖ 

τόπῳ ἔχει τὸ χαλούμενον ᾧόν, ὃ δὲ ἐχῖνος ἐν ὅλῳ τῷ aie “at 

φησιν ὅτι ἐπεὶ ὃ ἐχῖνος σφαιροειδής ἐστι χαὶ δυνατὸν ἐν αὐτῷ πολλοὺς 

χύχλους γραφῆναι, τόν te ἀναλογοῦντα φέρε εἰπεῖν τῷ ὀρίζοντι καὶ τὸν τῷ 

μεσημβρινῷ χαὶ τὸν τῷ ἰσημερινῷ χαὶ τὸν τῷ λοξῷ χαὶ ἄλλους πλείους, 
Sta | > , ? ΄ Vv Vv , 

ἀνάγχη καὶ τὸ Woy ὁμοίως ἔχειν, τουτέστι χώραν ἔχειν μὴ ἐν ἑνὸς χύχλου 

5 ὁμοίως οὕτως Sa 6 δ᾽ om. ἃ 7 τιϑύων Ρ: τηϑέων S 8 οἱ 9 τίϑυα Ρ: 

τήϑεα 5 14 μᾶλλον ἐν τῷ ϑέρει coll. S 18 λυπεῖται ἃ 19 αὐφονίαν a:. 

εὐθηνίαν P 20 λυπεῖται P 22 ἔχουσι πέντε coll. a 24 ante ἔχειν 

supr. vers. ins. uy P 25 διὰ τὸ] τῶ S 29 λαύραχες PS 30 τὸ post 

zat om. Pa 37 prius tov om. P 38 ἐν om. S, supra vers. add. al. m. P 



10 

ιῷ or 

30 

MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. A 5 [Arist. p. 6803] 

3 
Γ ’ σ s 3 ‘ _ νι» ,ὔ saa? 5 + 

μέρει εὑρίσχεσϑαι, ὥσπερ ual ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀστραχηδέρμων, Ahh ἐν πλει- 
΄ , > ‘ ᾿ ~ ws 4 > > a 

ὄνων χύχλων μέρεσιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ὀστραχοδέρμων, οἷον τῶν 
~ ~ ’ » ΄ / 3 ‘ ΄ ~ ¢ ’ » . ~ 

yrev@y χαὶ τῶν τοιούτων, εἷς μόνος χύχλος ἐστὶν 6 τῷ ὁρίζοντι ἀναλογῶν, 
» ai. oN O~ Ὰ - > a7 2 ‘ > ~ “ἊΝ Ney 

ἄλλος ὃὲ ἢ νοηϑῆναι ἢ γραφῆναι οὐ δύναται. ἔπει οὖν ταῦτα GI τὸ Sve 
5 ΄ ν ’΄ 4 5" 5 ~ ~ ΄ “ 

χύχχον ἐν δϑτοῖς, ἘΠΕ ΕΙΡΉΤΝΙ εὑρίσχεσϑα: τὸν ἀναλογοῦντα τῷ ὁρίζοντι, ἐν 
΄᾿» v ᾿ 7 -“» 
οραται ξγχοντα το ον, cGEL χα 

4 

> ταῖν ὡνΝΝ ΄ ΄ > > ~ a - ~ 715 ele + patina 

SY tvOs οια ταυτὴν τὴν αἰτίαν ξν Woy ξν τῷ GECLW μερει TOU DVANLOVOUVTOS 

, ~ ΄ ed Ἐπ = \ —< 2 ta ΄ = Ἀ Lae ar ? " ‘ 

χύχλου τῷ ὀρίζοντι. τέμνει OF τὸν OPtGovTa 0 υεσηυβρινός: ἕξει οὖν χα! 
” 7 , Aa ΄ “5 , ΄ ee Th 

ἕτερον Woy, 4a ὃ οὗτοι τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ χύχλοι, ἕξει ὁ 

baa} 5» > ΜᾺ Ἃ L b] > Lae ? \ ΄ ΄ Gd σεν Ve . Ἐκ a) 

mov οὐχ ἐν ἄλλῳ Βερει, ἀλλ ἐν ᾧ χαὶ ὁ ὁρίζων αὐτὸ ἔχει, O14 τὸ μὴ 
»Μ \ 

5» Ν 
ELA fn , 

ἐνδέχεσϑαι αὐτὸν χαὶ ἐν ϑατέρῳ μέρει ἔχειν τὸ ᾧόν, ὀστραχόδερμοόν τε 
v 3 on Ύ ΄ v 

ὄντα χαὶ (διὰ τὸ) τὸ λεγόμενον wov μὴ εἶναι Mov. ἔξει οὖν, ὡς εἴρηται, 
vy 4 Rie ~ 2 

‘ 

χαὶ διὰ thy μεσημβρινὸν zat ἄλλο wove πᾶς γὰρ χύχλος ἐπὶ τῶν ὀστραχο- 
a? , > Vv 77 3 \ ‘ or \ 

δέρυων πέφυχεν ἐν ϑατέρῳ μέρει ἔχειν ove ἀλλὰ μὴν ἕξει xat ἔτ τ. 
» \ A ἊΣ \ ‘ \ Γ᾿ 3 Φ ‘ e vs Ὁ 5 

διὰ τὸν λοξόν, χαὶ χατὰ τὸ μέρος, ἐν ᾧ χαὶ of ἄλλοι διὰ τὰς εἰρημένας 
\ , » ne a7 ΄ ς > ΄ 

αἰτίας. χαὶ ἐπεὶ ἄπειροι χύχλοι δύνανται γράφεσϑαι ἐν τῇ σφαίρα, ἄπειρα 
OLY > 

= ἀν 
ὼ χαὶ ὠὰ συμβαίνει ἐχ τούτου τ -- ἐν adty. a 

αὐτός χαίΐτοι τούτου συ αἴνοντης δι ἣν πλείω ) 3 i 
Vv 

διὰ μὲν οὖν τὰς ates αἰτίας χώραν ἔχει τὸ ὠὸν ἐπὶ τοῦ ἐχίνου ἐν 

πλείοσιν εὑρίσχεσϑαι. οὐ γάρ ἐστιν ἀνόμοιον τὸ χύχλῳ σῶμα τοῦ ἐχίνου, 

ἐς εἷς μόνος τις én’ ἰαύτοῦ, Tee se τὰ τῶν ἄλλων ὀὄστραχο- 

χεφαλὴν εἷς ἐστι 
Ἁ 

aL χαὶ aioe ἄνω τὸ τοιοῦτον μόριον" πὶ τῶν ἄλλων 

ζῴων τὸ τούτων ἄνω ἢ χεφαλὴ αὐτῶν ἐστιν, οὕτω χαὶ τὸ τούτων ἄνω ἢ 

χεφαλὴ αὐτῶν ἐστιν, εἰ χαὶ ἐν μέσῳ χεῖται τοῦ ὅλου σώματος. πρὸς τού- 

τοις προσθιορέζοται χαὶ ἕτερα δύο, χρήζων χαὶ τούτων πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ 

διὰ τί πέντε ou: τὰ Wd. προσδιορίζεται οὖν λέγων “ἀλλὰ μὴν ovte συν- 

εχῇ δυνατὸν εἶναι τὰ wd (οὐδὲ γὰρ τὰ τῶν ἄλλων ζῴων) ἀλλὰ ἐπὶ 

ϑάτερα᾽, ἀντὶ τοῦ χαὶ ἐπὶ ϑάτερα τοῦ χκύχλου μόνον. δεῖ οὗ 
΄ ~ ~ v ~ \ \ ΄ ΄ ‘ " 

εχῆ ἔχειν ταῦτα uot ἐπὶ ϑάτερα τοῦ χύχλου μόνον, χαὶ Un πόρρω az 

os. ἀλλήλων διεστηχότα. ταῦτα προειπὼν δείχνυσι τέως, διὰ τ ὃ 

ἔχειν τὸν ἐχῖνον ἄρτια τὰ wa, χαί φησιν ἀνάγκη τοίνυν, 
\ ΄ 

Ὁ [ΟἹ < Ὁ τὶ R ἊΝ a € < = Φ < ° < 

a 
ye | 4 ΄ - ρος Vv 

OTL TO ETL do TEpa WOVOY TOV χυχλοὺῦ cyetly 

= ΄ ὲ 

{ 

τὸ ἔχειν τὸ σῶμα σφαιροειδές, μὴ 
ι 

- 

τ 

\ 

τι 

| 
\ >] -» , ~ ‘ ~ 5 > 

χαὶ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς Ἔν χαὶ γὰρ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἐν οἷς 
¢ ΄ 4 > > ~ 4 

ao εὑρίσκεται, οὐχ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει, GAR ἐν ἀμφοτέροις χεῖται, τὰ μὲν 
‘ 

> ~~ & 9) 3 ~ ~ , >a ~ ~~) 

ἐν τῷ δεξιῷ τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἀριστερῷ. εὐϑὺς od μόνον ἐπὶ τῶν way δῆλον 

25 

30 

40 

v ‘ a ” v 

ἦσαν ἄρτια, χατὰ διάμετρον ἄν exetvto 109 

2 μέρει ἃ ὃ ἑαυτοῖς Ρ 9 ἀλλήλοις S 11 τὸ om. Pa 12 διὰ τὸ 

ad didi 15 χατὰ μέρος S 17 ἐν αὐτῷ εὑρίσχεσ adat a 19 post 

add. τῷ a 20 τὸ] τῷ a 23 τὸ om. S 24 ἐστιν αὐτῶν coll. 5 

28 οὐδὲ] od P 29 et 30 xal ἐπὶ ϑατέρου S 33 oe P: ϑατέρου S 

37 xetvtar Pa 

ἐπὶ 
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\ ~ 

τοῦτο, οἷον oxduBpov, λάβραχος, χεφάλου, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μερῶν, 
~ v 

ὀφθαλμῶν, ὥτων, 
> ΄ 

AWOOTEPOLS 

ANE ΄ - ΄ 
ἐπὶ θάτερα μόνον τοῦ χύχλου. 
v \ pl AC 

εχεῖιν τὰ WA τοὺς ΄ι 

\ 9 f 

τινὰ ἀριθμόν. 

ἡμιχύχλιον, μέγα 

ἀλλήλων: δεῖ δὲ 

ἀλλήλων διεστηχέναι. 

10 

A @ 

/ Ὁ / b) / \ S\ 

πόρρω διεστηχέναι οὐ βέλτιον, τὸ de ε 

τοίνυν πέντε εἶναι. 
΄ \ \ 

TEVTE, χαὶ τοὺς 

’ QA υ A IQ7/ Ν 

χοιλίας οξειται XAt OOOVTOS προς 

ἕχαστον γὰρ 
\ SEN 

γὰρ wov 
~ ~ vw 

τὴς CwHs FTO 
Vv 

cyst 

Is 

Woy, 
' 

οἷον 

οὖν 
2 \ \ χλλ ia δ, (; \ Ss \ ~ Η \ δῷ 7 

χαι TA ἀλλα La, (xa) Ota ταῦτα χαι OOOVTA. 

αὔξησις ἀντὶ 

αύτην: πάντα τὰ 
cy EL ay en 
εἶναι χατ ἀριθμὸν 

6& δύναται ὅμοιον 

ἐλϑόν: ἔρχεται δὲ 
ΤΣ 

αὔξησις 

6 τῆς 

80 οὖν μίαν att 
5 ς 

λέγων et μὲν οὖν 

μεγάλη, 

ὅτι οὐχ ἐνδέχεται" 
΄ \ ~ )ω )} 

UTO τῶν Mwy 3 

ι τὸ 
U πάσχομεν χαὶ jv. EUG. 

ἔχοντα 7 πᾶν TO τῆς χοιλίας χύτος χώραν οὐχ ἂν 

Ὧν" x oy A SP) 

οια τὴν αὐτὴν 10) 

τῶν U 

TOV ὁμιίων. 
~ ~ ΄ 9 ΣΝ ak >) J: σ΄ 

χεῖσϑαι τοῖς μέρεσιν: οὐδὲν GF ὀστραχύδερμον οὕτως 

> , ἐχίνους" 

εἰ μὲν οὖν εἶχον τρία, 
a\ ~ a \ ΄- 

δὲ τοῦτο, ὅτι χαὶ ot 

μήτε 

uy δύνασϑαι χωρεῖν αὐτὰ τὸ ἡμιχύχλιον. 

45.» ΄ [4 

Q00YTAS δυοίως 

) 
) 

οἱονεὶ σῶμα 

πρὸς 

τὰ λοιπὰ ζῷα. 
~ ΄ / 

σῶμα ὑπάρχον Cwov, 

τοῦ ἀπὸ 

ὄντα 

τὰ αὐτά, 

ξαυτῷ 

}] 

’ ἴ2 

AY τινος 

ξ 
Ὁ 

εἰς 

ἀναγχαία, γίνετ 
΄ 5 , v δ). 6 ΄, 

χοιλίας, ἀναγχαία ἄρα χαὶ ἢ χοιλία, 

ἕνεχεν 

ἦν ula ἢ χοιλία, ἣ μεγάλη ἂν ἦν i Le 
΄ ” > Sian) 5 , 

πόρρω ἂν ἦσαν ἀπ΄ ἀλλήλων τὰ 
> 
ι 

Ἁ εἴπερ οὖν ἦσαν ἄρτια τὰ wd, ἀνάγκη ἐν 
ἔχει, ἀλλ 

διὰ. ταῦτα μὲν οὖν ἄρτια οὐχ οἷόν τέ ἐστιν 
ἄλλον 

πειδὴ δεῖ τὰ φὰ ὅλον σὺνξε ἔχειν τὸ 

ἀνάγχη τοίνυν ἣ τρία ἣ πέντε εἶναι ὴ 

χὶ νοι ΠΡ του πόρρω ἂν ἦσαν ἀπ᾿ 

Eq ὧν ὧν συνεχὴ εἶναι, ὥσπερ εἴρηται, χαὶ Un πόρρω ἀπ᾽ 

εἰ 6& ἦσαν πλείω τῶν πέντε, ἦσαν ἂν συνεχῆ διὰ 

τούτων OE, τουτέστι τοῦ 

πόρρω λίαν ἀπ᾿ ἀλλήλων διεστηχέναι χαὶ τοῦ εἶναι συνεχῆ. τὸ μὲν 
3 ~ 5 > / , 

vat συνεχῆ οὐχ ἐνδέχεται" λείπεται 
Ns, Sey, \ \ ΄ Ὑ 

αιτιὰν ἀναγχὴη χαι TAS χοιλίας ξγχξιν 

τοσούτους" ἕχαστον γὰρ ᾧόν, ὥσπερ 
- Ἃ Q? ΄ la τὸ y ΄ὕ ΩῚ ΄ μοὶ Vs ΄ ~ ~ ἊΣ , 

ζῷον av xa αὑτό, οἷον Σωχράτης 7 [ἰλάτων 7 ἄλλο ὁτιοῦν τῶν ἀτόμων, 

τὸ ζῆν: τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 

ὧν οἷον σῶμα τι τοῦ 

ὑπάρχον ζῴου ἀναγχαῖον ἔχειν πρὸς τὸν τρόπον 

τὸ ζῆν 

t , oa 

Cwov, τουτέστιν ἔχαστον 

΄ 

ὅμοιον. χαὶ προσυπαχουστέον τὸ μύριον, 
δὴ 

- τὸ δὲ πρὸς τὸ ζῆν υὐριόν ἐστιν 7 χοιλία. ἕἔχαστον 

ἀναγχαῖον ἔχειν πρὸς τὸ ζῆν χοιλίαν, ὥσπερ 

τὸ 6 ἐντεῦϑεν yap ἣ 
> Ὁ a 5 >? ἀναγχαία δὲ ἢ αὔξησις δι΄ αἰτίαν τοι- 

X 

Ru 
9 5 ΄ 

εἰσιν αὑτα. 

~ 4 

τῆς χοιλίας. 
SN b) LA ~ Sy INL σ <7 Q7 

εφιεται τὴς ALOlLOTHTOS* GOA OvY ODVATEHL GEL 

ν ΄ 

σπεύδει γεννῆσαι ἕτερα οἷά 
Ἁ 

ay 
τὸ τοιοῦτον μέτρον δι᾽ 

γεννῆσαι εἰς ὡρισμένον χαὶ χατὰ φύσιν μέτρον 
> Oy a2 

αὐξήσεως. ὥστε 

at δὲ ἢ αὔξησις πεττομένης τῆς τροφῆς, 

ὅϑεν 7 αὔξησις. 

πέντε χοιλίας ἔχει ὃ ἐχῖνος; ἐπάγει χα 
et wey 

> ν εἴρ 

πᾶν τὸ τῆς χοιλίας 

ἐν αὐτῇ wa’: τοῦτο ὃ 
΄ Ἃ 

δὲ μιχρά, ΠΥ ἢ ἂν 

TOUTO, πρῶτον μὲ εν δυσκίνητος ἂν ἦν ὃ 2D ὅπερ 

\ A 
TELOE ν OTE PrMCN@ Ney ὑπὸ τῆς τροφῆς; ἔπειτα χατ- 

ἐδίδου εἰσόδου τῇ τροφῇ" 
5 
ε 

δὲ 7 \ ΄ > In > nn D) ~ κ᾿ ~ > Ng 

τῆς τροφῆς δὲ χώραν μὴ ἐχούσης εἰσόδου, οὐχ ἂν ἐπληροῦτο τὸ ζῷον, GA 

1 σχόμπρου P 

10. 11 tod te] τότε Sa 

14.15 ὡσπερεὶ ζῷον Pa 

τοῦτο ὃ 18 πρὸς om. S 

23 τῆς OM. a 23. 

ot μὴ χώραν coll 

habpaxos P: Aappak S 

24 τοιαύτην) ταύτην S 

2 ἧσαν] εἰσὶν a 4 ϑατέρου 5 

11 χαὶ τοῦ scripsi: χαὶ τὸ PS: χατὰ τὸ ἃ 

16 δεῖται κοιλίας coll. Sa 17. 18 τουτέστιν---ζῴου] χαὶ 

19 τοῦ μορίου P 22 zat addidi 

εἰσόδου om. P 

>\ 

οὐδὲν 2 

5 

20 

95 

30 

12 λείπει 5 

διὰ 

26 χαὶ om. a 
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> , ’ Ψ v ~ . ~~ ΄ «7 ‘ . + , 

ἐπείνη. πέντε οὖν ὄντων τῶν διαλειμμάτων (λέγων τὰ διαλείμ ματα 
. ~ γ» ΄ 5 ΄ ΄ , ~ 

τοὺς χατεχομένους ὑπὸ τῶν ὠῶν τόπους) ἀνάγχη ἐν ἐχάστῳ τῶν τόπων 
Ἂ 5» - , Ύ ‘ we v 

7, ῳῶν οὖσαν χοιλίαν πέντε χαὶ ταύτας εἶναι: χαὶ ἐπεὶ τὰ ἄλλα ὄστρεια 
, Vv > \ 7 Vv b FN > ~ ‘ , ΄ 

μονοχοίλια οντα AVA EVO eye OOOVTS, AVAVAALGY TOV EYLVOV, ἐπειδὴ πεντε 

ν ν ‘ 37 σ Ὑ ‘ " ΄" 

ἔχει χοιλίας, τοσούτους ἔχειν χαὶ τοὺς ὀδόντας. οὕτω γὰρ ἂν τὸ ἀνάλογον 40 

σωϑείη, χαὶ ἕξει ὡς ὁ εἷς ὀδοὺς πρὸς τὴν μίαν χοιλίαν, οὕτως οἱ πέντε πρὸς 

τὰς πέντε. ὅτι δέ, φησίν, οἱ ϑερμότεροι τῶν ἐχίνων χαὶ χινητιχώτεροί 

εἰσι, σημεῖον τὸ ἔχειν ἐν τοῖς ποσὶ χορτώδη τινὰ περιπεπλεγμένα" χινουμένων 
yap περιπλέχονται ἐν τοῖς ποσίν, ἀχανθϑώδεσιν οὖσι. πῶς δὲ εἰπὼν τοὺς 

> 

ἀβρώτους περιττώματος εἶνα: πλήρεις, ἐπήγαγεν ὅτι παρασχευάζει αὐτοὺς ασχ 

q οἰχεία ἘΠΕ χινητιχωτάτους εἶναι; εἰ γὰρ ϑερμοί, εὖ πέττουσιν" εἰ 
>. Ἐν δὲ εὖ πέττουσιν, οὐ πλήρεις περιττώματος" εἰ cs 
οὐχ ἄβρωτοι. 7 ϑερμοὶ μέν εἰσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ πάμπολλα etre ιν λαίμαργοι 

ὄντες νιχᾶται ὑπὸ τοῦ τῶν βρωμάτων πλήϑους ἢ ἔμφυτος αὐτῶν ϑερμότης, wy 

p. 681215 Tov 8& σπόγγον λέγει ὁμοίως ἔχειν τοῖς φυτοῖς: ὥσπερ 
\ 

Ὁ ἕ, 
a = χαὶ ἀπορριζωϑέντα οὐ CH, οὕτω χαὶ ὃ σπόγγος 7 προσπεφῦχ 

΄ » 

ἢ. ἀπολυϑεὶς δὲ ϑνήσχει. 0 οὖν σπόγγος, φησίν, ὁμοίως } 

φ - 

On (ὃς εἰ < 
DS Σ᾿Σεἰ 

ἐ 5. ἢ 
wy oO 

or 

~) φ- 

σ “ἢ >) Ὁ. ~ ~ (2 ‘ as 

(οὕτω yp ἐστι τὸ ἑξῆς τῆς λέξεως)" ὁμοίως οὖν ἔχει χατὰ δύο 
-Ὁ 

ς ad ° - vy 

τρόπους, xat ἐν τῷ ζῆν μόνον EEG χαὶ ἐν τῷ μὴ ζῆν ἀπολυϑείς. 
> 4 δι σ ae 9 αὶ 4 Vv V_C εἰπὼν δὲ χαὶ ὅτι ot πνεύμονες χαὶ τὰ ὁλοϑούρια οὐδεμίαν ἔχει αἰσὕησιν, 

ζῇ δὲ ἀπολελυμένα (οὐ γὰρ προσπεφυχότες εἰσὶν ot 
> [4 σ ~ ὩΣ" 5 v >. 

ἀπολελυμένα ὥσπερ φυτὸν ἀπολυϑὲν τῆς ἧς χαὶ ζῶν, ἐπήγαγεν ἐστι Ge 

χαὶ ἐν τοῖς ἐπιγείοις φυτοῖς, προσέϑηχε δὲ ἐπιγείοις, διότι ὃν τρόπον 

ἔχει τὰ φυτὰ ἐν τῇ γῇ, οὕτως ἔχουσι χαὶ of πνεύμονες χαὶ τὰ τοιαῦτ 

ἐν τῇ ϑαλάττῃ, χαί εἰσιν οἱ μὲν πνεύμονες ϑαλάττια φυτά, τὰ δὲ δένδρα 

ἐπίγεια φυτά. ὥσπερ οὖν of πνεύμονες, τὰ ϑαλάττια φυτά, ζῇ ἀπολελυμένα, 
΄“ v , ~ ~ > , , 

οὕτως εἰσὶν even τῶν ἐπιγείων φυτῶν, χαὶ ζῇ ἀπολυϑέντα χαὶ γίνεται; 
, ΄ \ " ΄ > ~ , ΄ n , 

τουτέστι βλαστάνει" τὰ γὰρ χρόμμυα ἐν τῷ παττάλῳ χρεμάμενα βλαστάνει. 
‘ ‘ ‘ ‘ 

ἀλλὰ χαὶ βοτάνη τις ἀνώνυμος χοπεῖσα χαὶ ἐπάνω tod ϑύμου ᾿ὡς ἔτυχε 
"» ~ 

t τεθεῖσα 
A > ~ , 4 ~ >] / 5 ’ ’ > A A 

τινὰ ἐκ tod ϑύμου χαὶ τῆς ἐπιτεϑείσης ἀνωνύμου βοτάνης. ἀλλὰ τὸ μὲν 

βλαστάνει, χαὶ γίνεται τὸ χαλούμενον ἐπίϑυμον, σύνϑετον ὃν τρόπον 

χρόμμυον χαὶ τὸ ἐπίπετρον χαὶ ἄλλ᾽ ἄττα ἀπολυϑέντα τῆς γῆς χαὶ ev 

παττάλῳ χρεμάμενα ζῇ χαὶ βλαστάνει, τὸ δ᾽ ἐπίϑυμον ἐν ἑτέρῳ οὐχ 
΄ "» > ΄ v 

τρισϑέν, ἀλλ ὡς ἐτυχεν 
ἕ WN ἕνα υὲν ἢ δέχονται τὴν 

ἐπιτεϑέν. τὰ ὃδὲ τήϑυά 

ὗ ἡρὰν τροφήν, ἄλλον ὃ 
x / 5 4 Ξ >. \ PA > > 5 / 

ειπομένην txuddas ἰχμὰς γὰρ ἀλλ᾽ οὐ περίττωμα 
κ᾿ ἐν » a7 > ἊΝ ΄ σ Ἃ 

WEY οὐν cyst ΩΝ οιαϊρεσιν OF υὑἱᾶν, ὠσπερ αν ε Σ 
we 
a R = ὅν Cc = © Ξ 

DUATOS πλήρεις, 4 

p τὰ φυτὰ ἐν τῷ ULE Ia χαὶ ἐρριϊζῶσϑαι τῇ γῇ εἴ; ἀπολυ- 110 

10 

σωλῆ να 20 

1 ἐπείνα a λέγει a τὰ om. S 6. 7 πρὸς τοὺς πέντε PS 8. 9 χγορτώδη — 

ποσίν] αὐτῶν a 12 ef δ᾽ οὐ--πλήρεις] εἰ δὲ τοῦτο S 13. 14 λαιμάργ wy 

ὄντων 8 23 ζῆν οὖν ἃ 90 χρόμμυα Sa 35 χρεμώμενα S: χρεμό- 

μενα ἃ 35. 86 ἐχχεντρισϑὲν 5 86 τήϑεα S πόρους eX τρόπους corr. 

ἃ]. Ὑπι Ὁ od ἕνα μὲν om. S 
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ORR TPA ONE FEN ὐξὰὺν ἀν Rey e@e OREN eu ane As ἐξωγχωμένον χαὶ σχίσαις αὐτὸν ἄνωϑεν ἕως χάτω ἐν ϑατέρῳ μέρει. ἔχει 
\ > > ~ ~ . XS \ ΄ 

Σ διὰ μέσου χαὶ ὑμένα λεπτόν, ὃς ἀναλογεῖ τῇ χαρδία, ἐν ᾧ χαὶ ὑπάρχει 

τὸ χύριον τῆς ζωῆς τὸ γὰρ χύριον τῆς ζωῆς ἢ χαρδία ἢ τὸ ἀνάλογον 

Q Cc τὶ Se Qa 2 6 oY δὲ ἃ λέγει περὶ τῶν dxakyo@y: λέγει δὲ αὐτὰς χαὶ ἐοιχέναι 

5 τοῖς φυτοῖς ἔν τὲ τῷ μὴ ἔχειν περίττωμα χαὶ ἐν τῷ ἔχειν στόμα" τὰ γὰρ 
φυτὰ περίττωμα μὲν φανερὸν οὐχ ἔχει, στόμα δ᾽ ἔχει. λέγει ὃὲ τὸ τῶν 9 

ἀστέρων γένος ὅμοιον εἶναι ταῖς ἀχαλήφαις χαὶ τοῖς ἀπολελυμένοις τῶν 

εἰρημένων ζῴων, λέγων εἰρημένα ζῷα τά τε μαλάχια χαὶ τὰ μαλαχό- 

στραχα. 
10 p. 681012 Καὶ τὰ μὲν οὖν μόρια τὰ περὶ τὴν τροφὴν τοῖς ὀστραχο- 

δέρμοις χαὶ μαλαχίοις καὶ τοῖς τοιούτοις τοῦτον ἔχει τὸν τρύπον. ὥσπερ δὲ 
τὰ ἔναιμα τῶν ζῴων ἔχει τινὰ ἀρχήν, τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ χύριον τῶν αἰσϑή- 80 

σεων, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ χαρδία, οὕτω det χαὶ τὰ ὀστραχόδερμα χαὶ τὰ μαλάχια 

χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τά τε ἔναιμα χαὶ πάντα τὰ ζῷα ἔχειν 7 τοῦτο τὸ μόριον 

15 7 τὸ ἀνάλογον" τούτου fe ἐστι Dy ED τὸ δεῖ δὲ δηλονότι χαὶ τῶν 
τοῖς ἐναίμοις ὑπαρχόντων χατὰ τὸ χύριον τῶν αἰσϑήσεων ἔχειν 

ἀνάλογόν τι μόριον. σαφὴς δ᾽ ἂν ἦν ἣ λέξις, el ἀντὶ γενιχῆς τῆς τῶν 

τοῖς ἐναίμοις ὑπαρχόντων ἦν δοτιχή, ἵνα ἣν οὕτω ‘tb ἀνάλογον τοῖς 8 
> ς΄ ΄ ~ ΄ ) - 

ὑπάρχουσι τοῖς ἐναίμοις᾽. Set γὰρ ὑπάρχειν ual ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ χύριον 
, 

20 τῶν αἰσϑήσεων ἀναλογοῦν τοῖς παρέχουσι χυρίως thy αἴσϑησιν tots ἐναί- 

μοῖς. τὸ δὲ χύριον τῶν αἰσϑήσεων τὸ ἀναλογοῦν τῇ χαρδίᾳ ἐν μὲν τοῖς 

υαλαχίοις χείμενόν ἐστιν ἐν ὑμένι, ὑγρὸν ὃν τὴν φύσιν. διέρχεται δὲ διὰ 

μέσου τοῦ τοιούτου ὁ στόμαχος πρὸς τὴν χοιλίαν ὥσπερ τις ἄτραχτος διὰ 
πονδύλου 7 βελόνη διὰ χηροῦ. προσπέφυχε δὲ τοῦτο τὸ ὑγρὸν χαὶ 40 

95 μᾶλλον πλησιάζει τοῖς πρανέσι, τουτέστι ‘THIS ἀναλογοῦσιν ὀστράχοις τῷ 
σ νώτῳ χαὶ τῇ ῥάχει: ὅπερ ὑγρὸν χαλοῦσί τινες μύτιδα. ταῦτα εἰπὼν λέγει 

- ΄ Ὁ) ~ ΄ / ΄ 

τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν διὰ μέσου τοῦ εἰρημένου Oy (poo ὃ SHOES) τείνει 
ς " Ὁ... 

χοιλίαν, χαί φησιν st γὰρ ἐφεξῆς τῷ ὀστράχῳ ἣν ὃ στόμαχος, εἶ 
4 

ύ 
oO 

0) ί 
τούτῳ ἣ εἰρημένη μύτις, εἰσιούσης τῆς τροφῆς διὰ τοῦ στομάχου οὐχ ἂν 

80 ἠδύνατο 6 στόμαχος λαμβάνειν διάστασιν᾽, τουτέστιν οὐκ ἂν ἠδύνατο εὐρύ- 4 

νεσϑαι χἀὶ χώραν διδόναι tH τροφῇ δι᾿ ὅλου διὰ τὴν σχληρότητα τοῦ 

περιχειμένου ὀστράχου. εἰ γὰρ ἦν μαλαχὸν τὸ ἀναλογοῦν νώτῳ ὄστραχον, 

Sees ἂν χαὶ ἐλάμβανε διάστασιν ὁ στόμαχος" νῦν δὲ διὰ τὴν τ τς 

ἀδυνατεῖ τοῦτο γενέσϑαι. ἔξωϑεν δὲ τῆς τοιαύτης μύτιδός ἐστι τὸ ἔντερον, 

85 χαὶ | ὃ ϑολὸς πρὸς τῷ ἐντέρῳ, ἵν᾿ ἡ τὸ δυσχερὲς καὶ δυσῶδες πορῃο τῆς Il 

τῇ ἀρχῇ. ἤγουν 
& χαρδία ἣ τὸ 

5 ἘΣ ’ 2 , ε , ΄ \ hye ΄ > 

ἀρχῆς. ὅτι δέ, φησίν, ἢ τοιαύτη μύτις τὸ ἀνάλογον ἔστι 
~ as a 5 ΩΝ St ~ b] ~ , ~ 

τῇ χαρδία, δηλοῖ ὁ τόπος" χεῖται γὰρ ἐν TH μέσῳ, πᾶσα 
5 ΄» ~ a ‘ , ~ 

ἀνάλογον ἐν τῷ μέσῳ χεῖται. εἰπὼν δὲ ὅτι περὶ μέσον Get ζητεῖν τὴν 

2 zai post ᾧ om. ἃ 3 χύριον τοῖς ζῴοις τὸ S τὸ γὰρ--ζωῆς om. P 4 αὐτὰς 

scripsi: αὐτὰ libri 10 Καὶ τὰ] κατὰ P: Kat fort. delendum οὖν ta μόρια Pa 

11 τοῦτον] τοιοῦτον a 12 τοῦτο] τό P 13 τὰ ante μαλάχια om. Pa 14 εἰπεῖν 

om. S 18 tots ante ἐναίμοις supra vers. S 24 σφονδύλου P Sehovn P 

26 post ὑγρὸν add. χαὶ Sa 30 διάτασιν Pa 31 τροφῇ διόδου διὰ S 
99 33 διάτασιν a 36 ἤγουν] ἤτοι S 38 μέσον ex μέσων corr. P 
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τοιαύτην ἀρχὴν χαὶ τὴν χαρδίαν 7 τὸ ἀνάλογον, λέγει χαὶ πῶς Get τὸ μέσον 

εὑρίσχειν, χαί φησιν ὅτι ὅσα μέν ἐστι μόνιμα, Get ant ἡτεῖν τὴν one 
B] ‘ \ \ , ~ > / , ‘ , >] ‘ ‘ 

ἀρχὴν περὶ τὸ μέσον τοῦ δεχομένου μορίου τὴν τροφήν (τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 
~ la ~ , ? ᾽ν ~ > 

στόμα) χαὶ TOD πέρατος TOD πόρου, δι᾽ οὗ ποιεῖται τὴν ἀπόχρισιν τὴν μαι τῇ 

a ἢ τὴν περιττωματιχήν' ὥστε ἐν τῷ τόπῳ, ἀφ᾽ οὗ ἴσαι edd 
πίπ \ 

OvDOLY πρός τε τὸ στόμα χαὶ τὸ τοῦ εἰρημένου πόρου πέρας, 

~ 
! ELS 

xn ~ 

δεῖ Cr 
>) 

< 
~ ‘ σ , - πο 

τοῖς μονίμοις τὴν τῆς χαρδίας ϑέσιν: ὅσα δὲ πορευτιχὰ τῶν ζώων, ἀεὶ 

@ @ πὴ 

~ -~ ~ 
τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν. ὥστε ἐν τοῖς povtuors χατὰ τὸ - a 43 

T= 
On a 

& 
7 

\ ~ ~ \ A 

OS τοις TOPEVTLXOLS KATA TO TAATOS. o < μῆκος δεῖ ζητεῖν τὴν μεσότητα, 

~ τοῖς δ᾽ ἐντόμοις, φησίν, ὥσπερ ἐλέχϑη ἐν tots πρώτοις λόγοις, λέγων 

πρώτους λόγους τὴν [Περὶ ζῴων ἱστορίαν, ἢ τοιαύτη ἀρχὴ ἐν ταῖς ἐντομαῖς 
ἐστιν. διὸ ὅσα! εἰσὶν ἐν ἑχάστῳ τῶν τοιούτων ζῴων ἐντομαί, τοσαύτας 

ἔχει καὶ ἀρχάς, χαὶ διὰ τοῦτο, ὡς ἐρεῖ ἐν τῷ [Περὶ ζῴων πορείας, τεμνό- 

μενα δύνανται τὰ ἀποτμηϑέντα μόρια ἐπὶ πολὺ ζῆν. χαὶ ἐπεὶ ἢ τοιαύτη 

ἢ αἱ τοιαῦται ἐντομαί εἰσιν ἀρχαὶ αἱ τῇ χαρδίᾳ ἀναλογοῦσαι, βούλεται μὲν 

ἢ φύσις ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις μίαν ταύτην ἑχάστῳ τούτων ἀποδιδόναι, χαὶ 

δίδωσιν ἔνϑα δυνατόν: ἔνϑα ὃξ οὐ δύναται οὐδὲ ἐνδέχεται διὰ μιᾶς ζῆν τε 
χαὶ εἶναι, ἀποδίδωσι πολλάς. διὸ ἐν τοῖς ἰουλώδεσιν ἀδυνατήσασα ulay 

ἐντομὴν χαὶ πον ποιῆσαι ἀπέδωχεν ἑχάστῳ τούτων πλείους: διὸ χαὶ 
: 
J 

Ἁ 

Ἣν 
’ ἊΝ 4 ἂν ΄ 

τεμνόμενα, ὡς εἴρηται, ζῇ. τίνα δὲ τὰ ἰουλώδη, αὐτὸς σαφηνίζων ἐπήγαγε vG 

χαὶ μαχροῖς. εὐλόγως οὖν διατεμνόμενα ζῇ: ἐπειδὴ γὰρ ἣ ἐντομὴ 

XN καὶ ἑστία χαὶ ἀχρόπολίς τίς ἐστι τῆς αἰσϑητιχῇῆς Ψυχῆς, ὅσας ἂν 

aM aauied: aad eR aie ΠΡ ΤῈ )ά τ, 2 ἀλλήλων τὰ μέρη χαὶ ζῇ χαὶ xwettar xat αἰσϑάνεται, ὡς ἔχον ἕχαστον ἐν 

ἑαυτῷ αἰσϑητιχὴν ψυχήν" εἰ ὃξ εἶχον χαὶ ὄργανα, δι᾿ ὧν ἂν at 
oOo 

Lee ν ΒΗ > a 7 \ ! ae ν Di 2 , ony + a 

ὥσπερ εἴρηται ἐν τῇ [Περὶ ψυχῆς, ἔζων ἂν ext πολύ. εἰσὶ OF al τοιαῦται 
3 \ » id 4 a~ ~ Cc [4 ‘ e ‘4 > ~ , > 

ἐντομαὶ ἐν ἕτέροις δῆλαι μᾶλλον ἑτέρων: οὐ γὰρ ὁμοίως ἐν πᾶσίν εἰσι 

δῆλαι. of ὃὲ τέττιγες, φησί, τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν μόριον ἔχουσι χαὶ ἀντὶ στό- 

ματος χαὶ ἀντὶ γλώττης" τὸ δὲ συ 0 
7 ld 

μπεφυχὸς ὥσπερ εἰ σύμφυσις γλώτ- 

τῆς χαὶ στόματος ἐγεγόνει χαὶ ἀπετελέσϑῦη ἕν τι μόριον συγχείμενον ἐχ 
στόματος χαὶ γλώττης εἴρηται. λέγει δὲ χαὶ τρέφεσϑαι τοὺς τέττιγας ἐχ 

Sn σώματος ὑγρότητος" ἐξ ὑγροῦ γὰρ τὴν σύστασιν 
ἔχοντες τῷ περιττεύσαντι δγρῷ Ex τῆς τοῦ σώματος αὐτῶν συστάσεως 

uspa ζῷα ζῆν μίαν adie 

ods δὲ τέττιγας πλείονας μὲν ἡμέρας ζῆν τῆς «μιᾶς, ἣν Car τὰ ἐφήμερα, § 

i“ 

4 τοῦ πέρατος scripsi: τὸ πέρας libri 4.5 τὴν σπερματιχὴν ἀπόχρισιν 7 8 

6 πόρου] τόπου P 8. 9 χατὰ μῆχος 5 11 τὴν Περὶ ζῴων ἱστορίαν] cf. Δ 

τὰ περὶ ζῴων ἱστορίας Pa 18 ἐν τῷ Περὶ ζῴων πορείας] c. 7 p. ΤΟΥ «27 υ2 
ἐν τοῖς ἃ 15 post εἰσιν add. αἱ ἃ 22. 28 ἂν ἔχει ἃ 25. 86 ὡς ἔχον 

ἑχάστου ἐν αὐτῷ a 26 χαὶ om. ὃ 21 ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς] AS p. 4110υ28 

ἐν τῶ 5 28 ἑτέρων] ἑτέρως Ρ 80 ὥσπερ ἡ σύμφυσις ἃ 33 σώματος 

Arist. SUY: στόματος (ex σώματος corr.) P: πνεύματος recte Arist. vulg. 

» 

π᾿ 90 

10 

20 

30 

τος 

Sa 
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a or Pires ΞΕ > ξ ay ι - 2 \ ΄ - 

p. 682435 Ταῦτα εἰπὼν ες το πάλιν περι τῶν EXTOS μοριῶν τῶν 

ἐντόμων λέγει, χαί φησιν αὐτὰ μὴ εἶναι πολυμερῇ" οὐ γὰρ ἔχουσιν αὐχένα 
χαὶ χεῖρας xual τὰ τοιαῦτα" εἰσὶ δὲ πολύποδα, xual τὴν αἰτίαν τῆς πολυ- 

ποδίας λέγει σαφῶς. ἔχουσι δέ, φησί, πλείονας ἐντομάς, διότι χαὶ ἀρχὰς 

5 πλείονας, at se ἀρχαὶ αἱ ἀναλογοῦσαι τῇ χαρδίᾳ at ἐντομαί εἰσιν, ἐν 
αἷς ney ai αἰσϑητιχαὶ ψυχαί. διὰ δὲ ταύτας ἐστὶ ta τοιαῦτα ζῷα χαὶ 40 

πολύποδα, ὅπως ἀνέχωνταί τε χαὶ φέρωνται ὡσπερεὶ μέλη παραλελυμένα 
Ὁ γ \ ~ Ὁ - σ a. ~ >) , 2 4 OS) ἊΣ \ aw ΖΑ 

ὑπὸ τῶν TOOWY. 06% OF τῶν ἐντόομῶν ὀλιγόπο! α ἐστιν, αντι TOOWY OEOWXEV 

b) wee , Ἂν = ΄ Lea δι eee. Q/ €s ~ \ x 2 vs 

αὐτοῖς ἢ φύσις πτερά. λέγει ὃὲ tots βίοις Edpata τὰ μὴ ἐχτοπιζόμενα 

10 χαὶ πόρρω ἀποπλανώμενα, χαὶ λέγει ἔχειν αὐτὰ καὶ ἔλυτρα ἐν τοῖς πτεροῖς 

διὰ τὴν ἑδραιότητα χαὶ δυσχινησίαν: δυσχίνητα yap ὄντα καὶ διὰ τοῦτο 
~ SY ΄ ΄ τ ΄ X ~ 5 , A/a τ ~ \ 

μᾶλλον δυνάμενα βλάπτεσϑαι ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων, δέδοται αὐτοῖς TH 45 
Vs av ΄ ~ \ 

ἔλυτρα εἰς σχέπην χαὶ βοήϑειαν. τὰ δὲ πτερά, φησί, τῶν τοιούτων εἰσὶν 

ὑμένες δερματιχοί, οἵτινες διὰ τὴν σχληρότητα τοῦ σαρχώδους ψυχόμενοι 
- ‘ ~ ss \ ΄ 

15 ἀφίστανται τοῦ σώματος, ὥσπερ χαὶ τὰ τῶν δένδρων φύλλα, ἐπειδὰν ὃ 
2. 5ΞᾺ nie σ ἊΞ \ a A > rom CEN ~ Qs \ 119 ὀπὸς παγῇ. ὥστε χαὶ διὰ τοῦτο ἂν εἴη αὐτοῖς ὑπὸ | τῆς φύσεως τὰ [153 
Vy a Ὁ , 

ἔλυτρα δεδομένα, ἵνα ϑερμαίνηται ὑπὸ τούτων τὰ πτερὰ χαὶ μὴ ταχέως 

‘ 

“4 

tA SN \ \ ve ν \ > \ 7 MN \ ᾿Ξ 

ψύχηται. εἰπὼν δὲ τὰ ἔντομα ἔχειν τὰς ἐντομὰς πλείονας διὰ TO χαὶ τὰς 
5 . ὡς ” , 5 ~ \ \ 
ἀρχὰς πλείονας, λέγει χαὶ ἄλλην αἰτίαν τούτου λίαν σαφῶς ᾿ χαὶ τὰ μὲν 

a ἔν \ ~ > ΄ \ ΟῚ " [4 \ , \ 5 ς \ 

20 ἑλιχτὰ τῶν ἐντόμων ποθλθεξιςς τὰ OF μὴ ἐλιχτὰ συνιόντα χαὶ εἰς EDTA 
wes ns? ~ 3 

συνιζάνοντα ὥσπερ σπόγγοι, ἐπειδάν τις αὐτῶν ἅψηται, σχληρύνεται᾽. εἰ ὅ 

“ap τὸ μανούμενον μαλαχόν, τὸ πυχνούμενον χαὶ εἰς ἑαυτὸ συνιζάνον δῆλον 

ὡς σχληρόν. σαφῆ ὃὲ τὰ ἑξῆς. 
κι τ Ὁ - Vv ld 3 9 >] 

p. 68328 Λέγει δὲ τὰς μελίττας ἐν ἑαυταῖς ἔχειν τὸ χέντρον, GAA οὐχ 

25 ἐχτός. χαὶ μίαν μὲν ἐπήγαγε τοῦ ἐντὸς ἔχειν τὸ χέντρον αἰτίαν τὸ εἶναι πτηνά" 
> . » ΄ Υ ΄ \ 

πτηνὰ γὰρ ὄντα δύναται Ὁ: τὰ ἐπιβουλεύοντα, ἕως ἂν ἐχβάλωσι τὰ 
wv , Vv Ν Le 

χέντρα πρὸς ἄμυναν, ὥστε οὐχ ἀνάγκη ἐχτὸς χαὶ ἕτοιμον ἔχειν τὸ xEvTpOV. 10 
, ~ ΄ , 5 Cy MS 7 

ἄλλην δὲ πάλιν αἰτίαν ἐπήγαγε May σαφῶς αὐτὴν Eppyvedous. ἀλλα tav- 
Vv ἥ - aa 

ταῖς μὲν οὐχ ἀνάγχη τὸ xévtpov ἐχτὸς ἔχειν, τοῖς δὲ υΣ πεζοῖς οὖσι 

80 χαὶ μὴ δυναμένοις τάχιον ὑπὸ τῶν ἐπ ̓ βουχευύντων ἀυύνεσϑαι, ἀναγχαῖον 
> \ ~ ‘ v Ν N WV. 

ἐπὶ ταῦτα, τουτέστιν ἐχτὸς ἔχειν τὸ xévtpov. εἰ ὃὲ μή, οὐχ ἄν εἴη 
: ΠΕ ΕΣ ραν ἡ πον πῇ ὴρ το τ τ ορὸοροονὝν: , χρήσιμον αὐτοῖς: φονευϑήσονται γὰρ ϑᾶττον tod ἐχβαλεῖν τὸ χεέντρον. τὰ 
ὃὲ 5 yor δίπτε yar διὰ TOD ἡσϑενῖ λέγε x. x ous ὃ 15 S μιχρὰ xat dite fe τον ele τοῦτο ἀσϑενῇ λέγει ἔχειν ἔμπροσϑεν τὸ 1b 

a 5 \ ~ v ΄ ? 3) Qe 5 x 

χέντρον: υόλις γὰρ δύναται xat τοῖς ἔμπροσϑεν τύπτειν δι ἀσϑένειαν" τὰ 
We \ 2 ~ ” 3 \ , 4 aX \ Tes ἽΝ ΄ 

35 γὰρ ἐχ τῶν ὄπισϑεν τύπτοντα ἰσχυρὰ πάντα. λέγει δὲ καὶ ὅτι βέλτιον 
5 Yv v > , la 

ἐστιν, ἐν οἷς ἐνδέχεται μὴ τὸ αὐτὸ ὄργανον ἔχειν ἐπὶ ἀνομοίας χρήσεις, 
", a7 , a7 ἔχειν ἄλλο πρὸς ἄλλην. ἣ yap ἐνδέχεται εἰς δύο πράξεις ὄργανα δύο 

\ v AY \ \ > , ΟῚ v = 

εἶναι, οἷον ἄλλο μὲν πρὸς τὸ ὁρᾶν, ἄλλο GE πρὸς TO ἄχοῦξιν, οὐχ εἴωϑεν 

2 αὐγένας P 5 αἱ post ἀρχαὶ om. S 7 ἀνεχόντως (ex ἀνέχωνται) corr. P 

φέρωνται) ἀπαίρωνται P 9 ἡ φύσις αὐτοῖς coll. 5 14 οἵτινες] of S 

16 zat om. a 16.17 δεδομένα τὰ ἔλυτρα coll. S 26 ἐχβάλλωσι a 

28 πάλιν] πᾶσαν S 28. 29 ταύτας a 29 ἔχειν ἐχτός coll. S 80 μὴ om. Pa 

32.33 τὰ δὲ pixpd—xévtpov (34) in marg. add. P 35 πάντως 5 βέλτιστον 5 
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A 2 ΄ - > > + 5) , ‘ er 

7 ούσις EY TOLELY χαὶ τὸ αὖ τό, οιὴὼν ους χαὶ πρὸς τὸ αχοῦξιν χαὶ πρὸς 20 
| i ‘ 
\ ia ~ | ’ σ v vy \ ο a) wv way +. — Ἁ 

τὸ ὁρᾶν, GAN ὥσπερ εἴρηται, ἄλλο μὲν πρὸς τὴν ἄχουσιν, ἄλλο Ge πρὸς 
\ o . “ΝΥ͂Ν > , > > ae ‘ =i ΄ 

τὴν ὅρασιν ἀποδίδωσιν. οὐ yp ἐστιν ἢ φύσις εὐτελὴς χαὶ φειδωλός, 

ἵνα τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν ὄργανον ἀπεργάσηται πρὸς δύο πράξεις ὥσπερ ἢ χαλ- 
, 

> 
, ΙΑ x , , 

χευτιχὴῊ" ἐχείνη γὰρ διὰ υιχροπρξεπει (AY χαὶ OSLOWALAY AT τεργαςεται προ- 
, 

, ‘ ~ ~ Ck ΄ Ἁ 

Eure σιδήριον, χαὶ χρῆται τῷ αὐτῷ χαὶ ἑνὶ προμήχει σιδηρίῳ χαὶ ὡς 
5 ὃν "ἢ. > 

λύ ἀχὸ χαὶ ὡς ὀβελίσχῳ, ὃ δὴ χαὶ ea ea ἐπονομάζεται. σαφῆ 25 

δὰ τὰ 67s. τὸ δὲ ἀεὶ γὰρ χαραχίς ζουσιν at μυῖαι τοῖς προσϑίοις 
, ‘ 9. / ‘ ~ 3 \ 

σχέλεσι, τὸ δὴ χαραχίζουσιν tow ἐστὶ τῷ ἀπ γα αἰρουσιν" ἀεὶ {ap 

ἀποχαϑαίρουσι τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῖς προσϑίοις σχέλεσιν. ὡς γὰρ οἱ χάραχες 

ἀπερύχουσι τοὺς πολεμίους, οὕτω χαὶ τὰ πρόσϑια σχέλη τῶν μυιῶν ἀπο- 
‘ ᾿Ν ΄ , σ 7 ᾿Ξ , \ at 4 

OlWKOVOL τὰ προσπίπτοντα τοῖς ὁφ οϑαλμοῖς. OTL ὁξ, φησι, χαι τὰ ὀπίσθια 

-" 

σχέλη μείζω ἐστὶν διὰ τὸ αἴρεσϑαι ἀπὸ τῆς γῆς, μᾶλλον δῆλον ἐπὶ τῶν 80 
> 

πηδητιχῶν, οἷον ἐπὶ τῶν ἀχρίδων xal Ψψυλλῶν. ὅταν γὰρ χάμψαντα τὰ 

ὀπίσϑια σχέλη χαὶ ταπεινότερα γενόμενα ex τῆς καμπῆς πάλιν éxtetvy, 

ἀνάγκη αἴρεσϑαι μᾶλλον: εἰ yap χάμψαντα ταπεινοῦται χαὶ ἴσα ex τῆς 

χαμπῆς γένηται τοῖς ΓΙ ον τὰ ὀπίσϑια. ἜΠΗ ἐχταϑέντα αἴὔρεσϑαι χαὶ 

ὑψηλότερα γίνεσϑαι τὰ ὀπίσϑια τῶν προσϑίων. οὐχ ἔχουσι δὲ τὰ πηδαλι- 
Ὁ , 4 (\ o me ~ \ "» LAN \ ΄ 1,7 5 τ 4 ἜΝ 

ώδη σχέλη ἔμπροσϑεν af τε μυῖαι χαὶ ἀχρίδες χαὶ αἱ φύλλαι χαὶ τὰ 
σ 34 > v ao 5 , ‘ ‘ » l4 \ Ἁ 

ὅμοια, GAN ὄπισϑεν, ὅτι ἀναγχη τὴν χαμπὴν εἴσω, τουτέστι πρὸς THY 

χοιλίαν χαὶ τὰ στέρνα ἔχειν, οὐδὲν δὲ τῶν τοιούτων ζῴων τὰ πρόσϑια 

σχέλη ὑπὸ τὴν χοιλίαν χαὶ τὰ στέρνα χάμπτει, ἀλλ᾽ εἰς τὰ πλάγια. τὴν 
5? 5 ΄ ‘ δ᾽ ἀνάγχην τοῦ τὰ ὄπισϑεν εἴσω χάμπτειν, εὶ Q- o7 (η΄ τὶ 

oO 
° a fate] = Q o ov vy 

1 
ΠΩΣ a ~ € ~ 

— 

fa 3 ~ \ r , , \ \ ς»»" 

ELNDFXEY EV τῇῃ [leot CMWY TOOELAS. OAOY OF TH cE7s. i il ὶ ὶ i | i 

35 

p. 683024 Λέγει δὲ ὅτι πάντα τὰ τοῦ σώματος τῶν ὀστραχοδέρ- 40 

μων υόρια ἀνώνυμα ἐστι, πλὴν τοῦ de οὗ δέχονται τὴν τροφήν" τοῦτο 

μαλαχόστραχα πάντα πρὸς τῷ νευ- A 
Ξ [- 

σ al 

0 σα δέ, φησίν, ἔχει χηλάς, ob πρὸς 
γὰρ μόνον χαλεῖται στόμα. τὰ ὃ 

στιχὰ εἶναι χαὶ πορευτιχά ἐστιν. 

τὸ πορεύεσθαι ἔχει αὐτάς, ἀλλὰ πρὸς τὸ λαμβάνειν. διὸ χαὶ ἑλίσσουσι 
\ 

χαὶ συστρέφουσιν αὐτὸς πρὸς τὸ στ ὕ 
\ ¢ ~ ‘ ~ 

μα, ὥσπερ χαὶ ἡμεῖς τὰς χεῖρας. os 

\ ΄ 

πλάτας δὲ λέγει τὰς χώπας. of δὲ μιχροὶ πάμπαν, φησί, xapxtvor ἅλί- 4 

σχονται διὰ τῶν μιχρῶν ἰχϑυδίων: τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ οἱ δὲ 

πάμπαν μιχροὶ χαρχίνοι, οἱ ἁλίσχονται ἐν τοῖς μιχρο 

ἢ τὸ λεγόμενον ἴσον ἐστὶν τῷ ot ἁλίσχονται μετὰ τῶν μιχρῶν ἰχϑυδίων" 

1 πρὸς ante τὸ ὁρᾶν om. ἃ ὃ. ἀποδίδοται P 5. 6 πρόμηχες σιδήριον om. S 

6 σίδηρον P σιδήρω P 7 λύχνῳ in ras. al. m. S ὀνομάζεται Sa 

8.9 αἱ μυῖαι---χαρακίζουσιν om. S 10 post ἀποχαϑαίρουσι add. αἱ μυῖαι S 

15 γενόμενα seripsi: γένηται libri 16.17 zat ἴσα --- καμπῆς bis ser. sed priora 

rursus del. P 17 τὰ ὀπίσϑια post χαμπῆς ponit S 18 τῶν προσϑίων] τοῖς 

προσϑίοις PS 21. χαὶ om. P ἔχειν om. Pa 23 σχέλη] exspectas 

πλάγια 24 ἐν τῇ Περὶ ζῴων πορείας] c. 16 25 δὲ post λέγει om. P 
30 στρέφουσιν a ὡς χαὶ 8 32 τοῦτο γὰρ --ἰχϑυδίων (34) post τοιούτοις (p. 80,1) 

ponit P 34 τῷ om. Pa ot] οἱ Pa: om. S 
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συναλίσχονται γὰρ ταῖς μιχραῖς ἀϑερίναις χαὶ ἀμίαις χαὶ τοῖς τοιούτοις. 

τὰ δὲ χαραβοειδῇ glyer ἔχειν πολλοὺς πόδας διὰ τὸ uy μᾶλλον νευστιχὰ 118 

εἶναι ἣ πορευτιχά" εἰ μὲν γὰρ ἦσαν μᾶλλον ἡ ΘΕ τυ τ ροΣ a ἂν ΠΡ 

πόδας: ἐπεὶ ὃὲ μᾶλλόν εἰσ! πορευτιχώτερα, ἔχουσι πολλοὺς πόδας. εἴρηται 

© fey) Σ χαὶ τούτων ἣ αἰτία ἐν τῷ [Περὶ πορείας ζῴων. at δὲ ϑήλειαι τῶν 
, Vv ΄ 5 [τ , ~ 

χαράβων ἔχουσι τὰ χάτω πλαχωδέστερα, χαὶ at ϑήλειαι τῶν χαρχίνων τὰ ὅ 
- b>] > DON , 

ἐν τῷ ἐπιπτύγματι δασύτερα, διότι τὰ wa πρὸς αὐτὰ ἐχτείνουσι χαὶ ἀπο- 
τίϑεν ode x, ἢ “ΟῚ ζῶο a vO ΞΝ ἐξέρ ΜΈ ταὶ er 5 fm ig lg ¢ - τίϑενται, ἔνϑα χαὶ ζῷα γινόμενα ἐξζερχεται. εὐρυχωροτερα yap ὄντα 

΄ 

= χάτω τῶν “ yal τὰ ἐν τῷ ἐπιπτύγματι τῶν χαρ- εὶ 
A lad , 

χαὶ μείζω τά 
΄ ~ ota - , a> ~ 

10 χίνων χώραν ἔχει τοῖς Mots μᾶλλον, τουτέστι χώραν δίδωσι μονῆς 
- \ ? \ > 

TOLS WMots. TA ὁ 

p. 68426 Λέγει δὲς τὰ μαλάχια τὸ χύτος τοῦ σώματος ἔχειν ἀδιόριστον" 

οὐ γὰρ ἔχει στέρνα ὥρισμενα χαὶ allele πλευρᾶς τε χαὶ τὰ Korma, ἀλλ᾽ 10 
᾿ y 

ἀόριστα καὶ ἄδηλα, χαὶ τούτου τοῦ χύτους ἔχει τοὺς πόδας ἔμπροσϑεν περὶ τ 
δ 

5 / >) \ ~ 

15 χεφαλήν, ἐντὸς μέν, φησί, τῶν ἢ τουτέστιν οὐχ ἐγγὺς τῶν 
SG ~ Δ) 2. | tae SLANE > y , ᾿ \ 

ὀφϑαλμῶν, ἀλλ᾿ ὀλίγον πορρώτερον ἐπὶ τὸ ἔυπροσϑεν, οἷον εἴ τις νοήσειξ τὴν 
i 

᾿ - ~ ΄ ~ of > > Χ ~ Vv CHEN ~ > , ‘ 

εαύτου χεῖρα τὸ ALTOS TOV TOALTOOOS, εν GF τῷ AXOW EVOS τῶν δαχτύλων TODS 

~ ~ ~ , a75 ~ ᾿ ΄ > \ x v \ = 

ὀφθαλμούς, ἐν δὲ τῇ χαμπῇ τοῦ πρώτου χονδύλου τοῦ μετὰ τὸν ἡνυχα τοὺς 15 
mx NA, o . \ ~ > Cc + ~ > ¢ mx ~ © ihe) 

πόδας, χαὶ λέγε: ὅτι ἐντὸς τῶν ὀφϑαλμῶν εἰσιν ot ποῦες, τοιοῦτον τι ἐστι 
\ ~ 5 ἌΧ \ > \ ΟῚ \ v " ; 

20 χαὶ ἐπὶ τῶν πολυπόδων: ἣ τὸ ἐντὸς ἀντὶ τοῦ ἔμπροσϑεν. ἔχουσι μὲν οὖν, 
΄ Vv ‘ x 5 ~ 5» € . ~ . , 

ὡς εἴρηται, τοὺς πόδας ἐντὸς τῶν ὀφθαλμῶν, περὶ δὲ τὸ στόμα καὶ 
PLING 12 

τοὺς ὀδόντας, τουτέστιν ἔχουσι μὲν ἐντὸς τῶν ὀφθαλμῶν, πλησίον δὲ 
l4 Ἀ 

χαὶ ἐγτὺς τοῦ στόματος χαὶ τῶν ὀδόντων: τὸ yap περὶ τὸ στόμα ἴσον 
5 Ἢ 5 , ~ ld \ Ἁ \ wv .“ σ 

ἐστὶ τῷ πλησίον τοῦ στόματος. χαὶ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα, ὅσα ἔχει τς 20 
\ X Vv » -Ξ σ =~ \ ΗΝ , Ἂ = Ve s\ ») 4 ay 

95 τοὺς υὲν ἔχει ἔμπροσθεν, ὥσπερ τὰ τετράποδα, τοὺς δὲ ὄπισϑεν, τὰ δὲ 
, me Ἂ e Oo " “7 \ a 

πάντας 2x τοῦ πλαγίου, ὡς τὰ ἄναιμα χαὶ ὅλως τὰ πολύποδα. τὸ 68 
, \ iN) , \ \ >] 

Ἰένος τὸ τῶν πολυπόδων ἰδίως χαὶ διαφερόντως παρὰ τὰ εἰρημένα ζῷα 
‘ 

ἔχει τοὺς πόδας: πάντας γὰρ ἔχουσιν ἐπὶ τὸ χαλούμενον ἔμπρ ansJev. aitiov 

δὲ τοῦ πάντας ἔχειν τοὺς πόδας ἐπὶ τὸ χαλούμενον Sone nee ὅτι τὸ 25 

80 ὄπισϑεν συναχϑὲν χαὶ συναφϑὲν τῷ ἔμπροσθεν χαὶ ὡσπερεὶ χύχλος ἣ 

σφαῖρα τὸ ὅλον σῶμα γενόμενον ἀνάγχη χαὶ τοὺς πόδας ἔχειν χύχλῳ. 

ὥσπερ γὰρ εἰ ἣν ὄφις ἐν ϑατέρῳ μέρει οἷον ἀπὸ τῆς χεφαλῆς ἄχρι τῆς 

οὐρᾶς ἔχων τρίχας, χαὶ συνήγαγε τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ πρὸς τὴν οἰχείαν 

οὐράν, ὥστε χύχλον ἀποτελέσαι, ἀνάγχη χαὶ τὰς τρίχας χύχλον ἀποτελέσαι, 
Ξ : 
t 35 οὕτω χαὶ ἐπὶ τούτων συμβέβηχε τῶν πολυπόδων χαὶ τοῖς ποσὶν αὐτῶν, 30 

1 ἁλίσχεται S ἀϑερίναις scripsi: ἀνϑερίναις libri ἀμίαις, οὐ τοῖς ἃ 

2 χαραβοειδῆ om. a μὴ supr. vers. add. P m. rec.: om. P!Sa νευστιχὸν P 

3 πορευτιχὸν P 4 πορευτιχώτεροι P 5 ἐν τῷ Περὶ πορείας ζῴων] ef. c. 16 

ἐν τῇ ὃ ἡ τούτων ἐν τῶ π. ζ. πορείας αἰτία P 7 ἐπιπτέγματι Ρ 
Ss at d=) βές Ὺ La S 8 ᾽ rr , [τῷ Α - 9 , 

δασύτερα] ἀχριβέστερα S διὸ τὰ εὐρυχωρέστερα a Arist. τό, τε 

χάτω 5 ἐπιπύγματι (sic) ex ἐπιπέγματι corr. P: πτύγματι S 16 πορρω- 

τέρω 5 18 χονδήλου Ρ 19 τί om. S 27 τὸ om. S 28 ἔχουσιν] 

me: ἔγχει S 30 zat συναχϑὲν τῷ a 31 zat om. P 32 ὄφεις a 
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\ bl \ ~ - A ~ . ‘ 

ὅπερ δὴ συμβέβηχε ual ἐπὶ τῶν ὀστραχοδέρμων τοῖς στρομβώδεσι" xat 
pee ΄ ’ ~ \ wv CS \ \ yv { σ ws \ \ 

ἐπὶ τούτων γὰρ συνῆχται TO GTLGUEY πρὸς τὸ ἐμπροσῦεν. ὅλως γὰρ τὰ 
> , , \ ~ , 5 , , LB! \ 

ὀστραχόδερμα χατά TL μὲν τοῖς μαλαχοστράχοις ἐοίχασι, χατά τι δὲ χαὶ 
Ve ~ , Ὁ \ v \ ~>o> > 4 ὌΝ \ 

τοῖς μαλαχίοις. Ἢ μὲν γὰρ ἔξωϑεν ἔχουσι τὸ γεῶδες, ἐντὸς δὲ τὸ σαρ- 

σι χῶδες, ἐοίχασι τοῖς μαλαχοστράχοις (χαὶ γὰρ χαὶ οἱ χάραβοι χαὶ of χαρ- 
΄ \ 5 ‘ > \ v ~> NAS 

χίνοι χαὶ πάντα τὰ μαλαχύόστραχα ἐντὸς μὲν ἔχει τὸ σαρχῶδες, ἐχτὸς δὲ 35 
‘ 

τὸ γεῶδες), vata ὃὲ τὸ σχῆμα χαὶ τὸ συναχϑῆναι χαὶ συναφϑῆναι τὰ 
Vv Ὁ ‘ ‘ Vv © ‘ e \ , Ν as >) ~ ~ Ld 

ὁπισῦεν πρὸς τὰ ἐμπροσῦεν. χαὶ olovel χύχλον τὸ ὅλον αὐτῶν σῶμα 1ενέ- 
{ 5 ’ ~ 5 , ~ Ἁ , μ᾿ 5 ~ . ‘ ~ ‘ Ἁ 

σϑαι ἐοίχασι τοῖς μαλαχίοις: τοῦτο γὰρ βούλεται δηλοῦν διὰ τοῦ τὸ δὲ 

10 σχῆμα τοῦ σώματος ὃν τρόπον συνέστηχε, τοῖς μαλαχίοις, τρόπον 
μέν τινα πάντα, χαὶ διὰ τῶν ἑξῆς. ἀσαφῶς δὲ ἑρμηνευϑὲν χατὰ μὲν τὴν 
Ν , ta ~ v ~ 5 , 

διάνοιαν σεσαφήνισται ὅτι χατὰ TO χυχλιχὸν σχῆμα ἔοιχε τοῖς μαλαχίοις, 40 
\ >. \ Ν “ ~ > Ἢ Vv. ς . ΝΣ Χ ~ ~ s τὰ δὲ χατὰ THY λέξιν τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη: χατὰ O& τὸ σχῆμα τοῦ σώματος 

πάντα συνέστηχε τὰ ὀστραχόδερμα τοῖς μαλαχίοις, τουτέστι τὸν ὅμοιον 

15 τρόπον τοῖς μαλαχίοις, χαὶ τὰ μαλάχια τοῖς μαλαχοστράχοις" ἀυφοτέρων 
a! » ~ 5 

γὰρ τὰ ὄπισϑεν συνῆχται πρὸς τὰ ἔμπροσϑεν, χαὶ ἐοίχασι χύχλῳ χαὶ 

τρόπον μέν τινα χατὰ τὸ σχῆμα πάντα συνέστηχεν ὁμοίως τοῖς μαλαχίοις, 
, > τω τι e ~ . ν» = 

υαλιστα 6& ἀπὸ τῶν στρομβωδῶν ὡμοίωται τοῖς μαλαχίοις τὰ ἔχοντα τὴν 4 
‘ ‘ ‘ ‘ \ | 
c ΄ ? ~ ΄ ΄ ~ ~ Vv 

ἑλίχην᾽. χαὶ πῶς ὡμοίωται τὰ μολάχια τῶν στρομβωδῶν τοῖς ἔχουσι 
> Θο Δ ~ ~ ΄ 5» 

20 τὴν ἑλίχην, χαὶ ταῦτα τοῖς μαλαχίοις, ἐπαγει λέγων ἀμφοτέρων γὰρ 
~ ν > 5 ‘ 

τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον H φύσις, λέγων ἀμφότερα τὰ στρομβώδη τὰ 
v \ ey) 7 \ \ , ΕῚ , - ἔχοντα τὴν ἑλίχην χαὶ τὰ μαλάχια. ἀμφοτέρων οὖν τῶν Sepa τοι χαὶ 115 

τῶν μαλαχίων 7% φύσις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ὥσπερ εἴ τις νοήσειεν 
> wie ~ ~ ΄ v ΄ - 

εὐϑεῖαν τινα ὅπερ ἐφ᾽ Fyiv τε χαὶ τοῖς τετράποσι χαὶ ἄλλοις πάνυ πολλοῖς, 

25 τὴν ABTA, χαὶ ἐπὶ μὲν τῷ ἄνω ἄχρῳ τῆς εὐθείας τῷ A νοήσειε χεί- 
μενον τὸ στόμα, ἐπὶ δὲ τῷ Εν στόμαχον, ἐπὶ 

' 

(a 
ὯΝ - ’ 4 ἌΣ δὲ τῷ IL’ τὴν χοιλίαν, 

3 ἋΣ a\ Y » ~ \ ~ [4 isd ¢ ~ ἀπὸ ὃξ τοῦ [᾿ ἄχρι τοῦ A τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ σώματος ἅπαντος, ὡς 5 
- ( \ > 2 ia ~ XY > ea Ὧι v X ΄ 

γοεῖσϑαι τὸ Δ ἐφ ἡμῶν μὲν τοὺς πόδας, ἐπὶ. δὲ ὄφεων τὸ πέρας τῆς 
\ ΄ \ Vv ~ 4 

οὐρᾶς χαὶ ἁπλῶς ext πάντων τὸ ἔσχατον τοῦ σώματος δχαστου! ἔπειτα 

80 νοήσεις τὸ Δ ὅτι σ συν ay χαὶ συνήφ ody τῷ A, χαὶ γέγονεν 6 ΑΒΓ Δ 
χύχλος. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, τοιοῦτόν τι χρὴ νοεῖν χαὶ ἐπὶ τῶν μαλαχίων 

~ 

χαὶ τῶν στρουβωδῶν, χαὶ τὴν μὲν ABTA εὐϑεῖαν ὑπονοεῖν ἄνϑρωπον 
ἢ ὄφιν ἣ ἄλλο τι τῶν erect ζῴων, tov δὲ A BIA χύχλον τὰ μαλά- 10 

χια χαὶ τὰ εἰρημένα στρομβώδη, ἔχοντα συνηγμένα τὸ A ἤτοι τὸ χάτω 

85 πρὸς τὸ A τὸ στόμα ἣ τὴν χεφαλήν. ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ἐναίμων τοῦτον 

ἔχει τὸν τρόπον, ὃν εἴπομεν ἐπὶ τῆς ABTA, χαὶ περὶ τοῦτο, τουτέστι 

2 πρὸς τὸ ὄπισϑεν PS ὅλως] ὅλα ἃ 3 χαὶ om. Sa 11 ἀσαφὲς PS 

18 τὰ] τὸ ἃ τὴν om. a τοιοῦτ᾽ ἂν a 17 πάντα om. S 

18 et 19 ὡμοίωνται Pa 21 ἀμφότερα λέγων coll. S 24 εὐϑεῖαν)] in marg. 

add. rectam lineam ec. litt. 28 76 Pa τοῖς τετράποσι in marg. S 25 νοή- 

cet Pa 26 ἐπὶ δὲ τῷ [ tw δὲ 7 Sa Ol χύχλος] in marg. circulum litt. a 8 γ ὃ 

notatum add. Pa νοεῖν om. PS 92 τῶν super vers. ser. P ὑπονοεῖν 

ex ὑπονοεῖ corr. m. al. Ρ 35 ἢ] καὶ 8 ἀλλὰ τῶν μὲν ἐναίυων P 

Comment. in Arist. XXIL2. Mich. Ephes. in de part. mot. incess. anim. 6 



περὶ τὸ μέρος to ἀπὸ τῆς χεφαλῆς ἄχρι tod πόρου, Ὦ τὸ περίττωμα 

ἀφίεται, ἔχουσί τε τὸ εἶναι, χαὶ ἄνευ τούτου οὐδέν τι τῶν ζῴων δύναται 15 

εἶναί te χαὶ ζῆν. τὰ O& λοιπὰ μόρια, οἷον πόδες, χεῖρες, τούτων TE 

χάριν εἰσί, λέγω δὴ τῆς κεφαλῆς καὶ παντὸς τοῦ ϑώραχος, χαὶ ἕνεχα τοῦ 

5 χινεῖσϑαι. βούλεται ὃὲ χαὶ ἐν τοῖς μαλαχίοις χαὶ μαλαχοστράχοις χαὶ ἐντό- 

wots ἢ εὐθυωρία τῶν σπλάγχνων χαὶ πάντων τῶν ἐντὸς τὸν αὐτὸν ἔχειν 

τρόπον, χαὶ εἶναι πρῶτον μὲν τὸν στόμαχον, εἶτα τὴν χοιλίαν, εἶτα τὸ 

ἔντερον τὸ ἀπὸ τῆς χοιλίας ἄχρι τοῦ πόρου, ἣ τὸ περίττωμα ἀφίεται, δια- 20 
55 \ > \ \ ~~ LIC ‘ ” € \ \ v 

τεῖνον: ἀλλὰ διὰ τὸ συνῆχϑαι τὰ ὄπισϑεν πρὸς τὰ ἔμπροσϑεν 7 τὰ χάτω 

ντὸς βούλε- 
‘ 

~ Vv 

10 πρὸς τὰ ἄνω οὐ δοχεῖ τοῦτον yee τὸν τρόπον. χαὶ τὰ μὲν 
> @y \ δι Vv 

TOL δμοίως ἔχειν 5 ta OF GPT ‘AVE. οἷς χρῶνται πρὸς τὰς ὑπηρεσίας τὰς ἐ ἐχτὸς 

τά τε ἔναιμα χαὶ τὰ μαλάχια χαὶ τὰ στρομβώδη διαφέρουσι" καὶ πρὸς τού- 
τῷ or 

ΥΩ ᾿ - xs 

τοις, ὥσπερ εἴρηται, τὰ μαλάχια καὶ στρομβώδη τῶν ὀστραχοδέρμων ἔχει 
Ἂ A πὸ ΄ ΟΝ τὰ νῷ ΄ ΄ su. 6 ~ > 2 

υὲν ἑαυτοῖς, τουτέστιν ἀλλήλοις, παραπλησίως, TOVTOLS GE FYOLY τοῖς Evat- 
‘ 

σι = Φ = ΤΑῚ o 

= a a Q- 

, - \ 5 ΄ \ Ὁ ον 

ὲ Patan aan, τῶν μὲν γὰρ μαλαχίων zat στρομβωδῶν χέχαμ- 

χάτω mpos τὰ ἄνω, τῶν δὲ ἐναίμων οὐδαμῶς. σημειωτέον OF 

ὅτι τὴν Α Β ΓΔ εὐϑεῖαν νῦν E ἐχάλεσε. σαφῆ ὃὲ τὰ ἑξῆς. 
a a I~ 5, ~ 

p. 685214 Λέγει δὲ τὰς σηπίας καὶ τὰς τευϑίδας ἀνομοίως ἔχειν τοῖς 

πολύποσι διὰ τὸ τὰς ὦ 

ω) 

ἐν yevotinds μόνην εἶναι, τοὺς ὃὲ πολύποδας χαὶ 80 

90 νευστιχοὺς χαὶ πορευτιχούς. χαὶ λέγει πῶς ἀνομοίως ἔχουσιν, ὅτι at μὲν 

σηπίαι χαὶ at τευϑίδες ὀχτάποδες οὖσαι την; χαὶ οἱ πολύποδες (ὀχτά- 

nodes Yap χαὶ οὗτοι) αἱ μὲν οὖν τοὺς πόδας τοὺς ὑπάρχοντας ἄνωϑεν τῶν 

ὀδόντων αὐτῶν ἔχουσι μείζους, χαὶ τούτων ἤγουν τῶν ὑπαρχόντων ἄνωϑεν 

τῶν ὀδόντων μᾶλλόν εἰσι μείζους οἱ ἔσχατοι, χαὶ αὖ παλιν τούτων τῶν 
> . aw v \ ΄ C a7 σ. , [Ὁ a7 ͵ = 

OXTW TOOWY υεγίστους εχουσι τοὺς χατωῦεν δύο. οἵτινες χαάτωϑεν δύο υξι- 90 
τῷ σι 

ζονες τυγχάνουσι χαὶ τῶν ἄνωϑεν δύο μεγάλων, τοὺς ὃὲ λοιποὺς μιχρούς" 

οἵ ὃὲ πολύποδες ἀνομοίως τοὺς μὲν μέσους τέσσαρας μεγάλους, τοὺς δὲ 

ἄχρους μιχρούς. εἰπὼν δὲ τὰς τευϑίδας χαὶ σηπίας τοὺς χάτωϑεν δύο 

πόδας μεγίστους ἔχειν χαὶ μείζονας τῶν ἄνωϑεν δύο μεγάλων, τὴν αἰτίαν 

80 τοῦ διὰ τί οὕτως -χθῦσν ἐπήγαγεν εἰπὼν τὸ γὰρ φορτίον χαὶ τὸ βάρος 40 

τοῦ ὅλου σώματος οὗτοι ἔχουσι χαὶ χινοῦσι μάλιστα" χαὶ ἀπὸ τῶν 

μέσων δὲ μάλιστα οἱ ἔσχατοι δύο μείζους εἰσὶ τῶν πρὸ αὐτῶν, διότι συν- 

υπηρετοῦσι πρός τε τὸ βάρος ἔχειν τοῦ σώματος χαὶ πρὸς τὸ XLVELV, 
Ε Ξ n : Nga , mile baat dete : 

διότι δὴ συνυπηρετοῦσι τοῖς ἐσχάτοις τοῖς οὖσι μείζοσι τῶν ἄνωϑεν weya- 
5 Vv £ p / , ’, ¢ , 

35 λων. ἔχουσιν οὖν of πόδες τῶν τευϑίδων xal σηπίων ὡς συναγαγοντα 
> ~ > ¢ 97 οὕ π v ~ 58 7 >_\ le οι NN, BOS eae 

ELTELY WOE° Οἱ OLO οἱ avwvey οντες τῶν OOOVTWY εἰσι UELLODE, οἱ OS ξεφξεζὴς 

΄ “ \ , ῃ 7 5 ~ xa7 2 aes ae Coe. »-" τὸ 

TOUTWY, OLTLYVES χαὶ XATW ὃξν εἰσι τῶν ὀδήντων. IG ae τονξς. οἱ OF εφξεζὴς 4Ὁ 

Ὁ ~ ~ ~ ~ 5 δ" (ἘΞ ἊΝ 5 

δύο μείζονες τῶν πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ συνυπηρετεῖν τοῖς ἐφεζὴς τούτων οὔσιν 
Sis 

2 ἀφίεται] ambiguus S 5 χαὶ ἐν τοῖς μαλακοστράχοις a 8. 9 διατεῖνον scripsi: 

διατείνοντος libri 9 ἢ] καὶ Sa 10 τοιοῦτον a 14 ἤγουν] 7) S: ἤτοι a 

Way δὲ οἵ. LP 22 τοὺς ὀχτὼ πόδας ὑπάρχοντας P 23 ἤτοι ἃ 25 ὀχτὼ 

ποδῶν] ὀχταπόδων a 33 fort. πρὸς τὸ τὸ βάρος 35 συναγαγόντας Ρ 

96 ot post δύο om. Sa 
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v ¢ Y 2 » ΄ , a7 αι. κα to ΄ »ν ΄ ᾿ 
Ol OF SMES is πάλιν τούτων OVO εἰσι μεις-ηοὺς πάντων. εστωσαᾶν 07) Οἱ μεν 

) π 4ὦ. 7 as Ck ΞΑΞ bl 7 as ΄ ἊΝ 2 » 

ἄνωθεν τῶν ὀδόντων δύο πόδες ἐφ᾽ ᾧ τὸ A, οἱ δὲ “Pe 
v ~ ~ > ee] r ν 

' ς τούτων ἐφ᾽ ᾧ 110 
σον > »- ~ ΟΝ z ’ \ v 6. ~~ ον ΤῊΝ 4 ΄ 

B, of δὲ ἐφεξῆς τοῖς B ἐφ’ ᾧ I’, χαὶ ἔτι of ἐφεξῆς τοῖς Γ ἐφ᾽ ᾧ Δ. οἵ 
\ - ΡΝ, να [ΑἹ \ LW pees ἜΤΕΑ ‘ad x ~ A μὲν οὖν ἐφ w A, ot xat eoyatot εἰσι, μείζους τῶν ape τυγχάνουσιν 

ΒΥ ΤΣ ¢ ΝᾺ b] > ἣν idk, le sy ~ 2 ) 4 - 

5 ξξ’ of δὲ ἐφ᾽ ᾧ Γ᾽ μείζους μὲν τῶν ἐφ᾽ ᾧ Β ὡς συνυπηρετοῦντες τοῖς 
> πο (5. MRK > see Dh ~ fee z ~ A \ ¢p~ 
ἐσχάτοις τοῖς ἐφ᾽ ᾧ A, ἐλάττονες δὲ τῶν ἐφ᾽ w A. σαφῇ δὲ τὰ ἕξῆς. 

χοτυληδόνες δὲ χαὶ πλεχτάναι ex παραλλήλου χεῖνται τὸ αὐτὸ σημαίνου- 5 
Ὁ ‘ , ΞΖ ΄ .) ~ , a7 

σαι. ὥσπερ δέ, φησί, τὰ πλεγμάτια, ἃ ἐποίουν οἱ ἀρχαῖοι ἰατροί, δύναμιν 
ζ΄ τί 2 Ζ,,. be yrverne =; 2 Alor Geur εἶχον τοῦ χατ ey χαὶ μὴ ἐᾶν ἐξέρχεσϑαι 7 ὅλως χινεῖσϑαι tov ἐυβληϑδέντα 

10 δάχτυλον ἐν αὐτοῖς, ὥστε τμηϑῆναι 7 καυϑῆναι 7 ἄλλως πως ϑεραπευ- 
~ fed { «; ΄ 4 4 id ~ , 5 ~ 

ϑῆναι, οὕτω xat αἱ πλεχτάναι πεπλεγμέναι εἰσὶν ὑπὸ τῆς φύσεως Ex τῶν 
\ \ 

ἰνῶν, αἷς πλεχτάναις ἕλχουσι τὰ προσπίπτοντα: περιλαμβάνουσι yap at 10 
΄ - σ ΄ » ~ 

hextavat τὸ προσπῖπτον, ὅταν ot πολύποδες οὐχ ὦσιν ἐχτεταμένοι. οἷόν τὴ 

t ἐθεασάμην χαὶ ἐγὼ ποιοῦντας τοὺς παῖδας ἐν ταῖς παιδιαῖς" οὗτοι γὰρ 
΄ \ > 

χαμπτον τὸν μέγαν δαάχτυλον τῆς χειρός, εἶτα ἐν τῇ χαμπτ ἐτίϑουν μιχρὸν Mz A 15 

υλάριον ὄρϑιον χατὰ χάϑετον ἱστῶντες αὐτό, εἶτα ἐξέτεινον τὸν δαάχτυλον svY 

ἐχ περιφεροῦς e000, χαὶ οὕτως χατείχετο ὑπὸ τῆς τοῦ δαχτύλου τάσεως, 

ὥστε ἵστατο ὄρϑιον. τοιοῦτον δὴ συμβαίνει χαὶ ἐπὶ τῶν πολυπόδων. ἅπτον- 15 
\ ΕῚ ΄ ς ΄ ΄ v ~ Ὁ» > > ὌΝ 

ται γὰρ ἀλλήλων at πλεχτάναι τεταμένων οντων τῶν ποδῶν" ἐπειδὰν δὲ 
΄ >. ! > , 3 ΄, = \ ble) ΟῚ ΄ 3 fe ᾿- (a Stee 

20 xdudwow αὐτούς, ἀνοίγονται xat ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀφίστανται- ὅταν ὃξ ἐντὸς 
‘ 

τῶν διαλειμμάτων ἐμπέσῃ tt, ἐχτείνουσι χαὶ συνέχεται τὸ ἐμπεσόν, ὥσπερ { 
‘ 

\ , 
χαὶ τὸ εἰρημένον ξύλον ὑπὸ τοῦ μεγάλου δαχτύλουι λέγει δὲ χαὶ τοὺς 

, . Vv 4 ΄ , 

ene τοὺς ἔχοντας λεπτοὺς χαὶ προμήχεις τοὺς πόδας, μονοχοτύλους 20 
3 >) e A ᾿ ΄ εν A ΄ τ ν ~ a , , εἶναι οὐ διὰ τὸ oe εἶναι τὸ μονοχητύλους εἶναι τοῦ διχοτύλους (βέλτιον 

. 

γὰρ μᾶλλον τὸ διχοτύλους εἶναι τοῦ μονοχητύλους), ἀλλ᾽ ὅτι ἀνάγχη οὕτως τῷ οι 

" a0 ἔχειν διὰ τὸν ἴδιον τῆς οὐσίας λόγον" ἐν τούτῳ γὰρ τὸ εἶναι ἔχουσιν, 

oe χαὶ τὰ ἄναιμα ἐν τῷ μὴ ἔχειν αἴμα. λέγει δὲ xal περὶ τῶν ἐλατ- 
τόνων τευϑίδων ὅτι τοῦτο δὲ eranar, λέγων τοῦτο τὸ πλατὺ πτερύτιον 

ἔχουσιν οὖν τὸ πτερύγιον πλατύ, ἵνα χρῶνται! αὐτῷ ὥσπερ τινὶ χώπῃ πρὸς 530 

80 τὴν νεῦσιν. Ganz δὲ τὰ ἑξῆς: 
p- 68626 ᾿Ανάγχη δέ, φησί, τοῦτο τὸ μόριον, λέγων τοῦτο τὸ μόριον 

- 

τὸν ἐγχέφαλον, ἀνάγχη οὖν τὸν sie οαλον SEED ots évatuots, ἵνα χατα- 

Ψύχῃ τὴν χαρδίαν. ἀντιχείμενον G& τόπον εἴρηχε τὴν uegadyy’ 7 γὰρ 
3 ~ x, ~ c > ΄ ¢ \ 

κεφαλὴ ἀντίχειται τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ χεῖται ἣ χαρδία, ὡς τὰ πρός TL’ ἣ μὲν 
e \ δι \ Ἁ ~ - ‘ ~ 3 / / 35 14 ἄνω, ὃ δὲ χάτω. εἰπὼν δὲ χαὶ περὶ τῆς χεφαλῆς χαὶ τοῦ αὐχένος λέγει 80 

ἔτι δὲ τρίτον μόριον ὑπέϑετο τὸ τὴν τῆς τροφῆς εἴσοδον δημιουρ- τ φ 

~ ΑΝ ‘ μον. ΄ \ a Δ εξ > ἃ \ , 2 ~ 

yoo ν, τοῦτο δ᾽ εστι τὸ GTOUG. χαὶ λέγει ι τας αἰτίας οἱ As τὸ στομα ἐνταῦϑα 

ΡΒ 8 ἐφεξῆς τῆς β ἐφ᾽ ὦ τὸ ΥΡ ἐφεξῆς τῆς y P 4 οἱ χαὶ --ἐφ᾽ 
ᾧ Δ (0) om. S 5 μὲν om. Ρ 6 δὲ ante τῶν om. S 10 ἄλλως] ὅλως P 

12 προσπίπτοντα] περιττώματα P 13 tov προσπίπτοντα P ol πόδες P ὧσιν 

ἰσὶν PS 15. 16 ξυλάριον μιχρὸν coll. S 18 ἵστασϑαι ὃ 28. 34 μονο- 
χοτύλους εἶναι] μονοδαχτύλους ἃ 28 λέγων τοῦτο to τὸ Ρ 32 ὑπάρχειν] 

ὑπερέχειν 8 39 ὁ δὲ] ἡ δὲ 5 χαὶ post δὲ om. P 36 τὸ om. Sa 

36. 37 δημιουργοῦν om. Sa 
6* 
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~ ΣΦ \ b] v ald ΄ 

χεῖται, ἐν ᾧ ἔστι, χαὶ οὔτε ἄνωϑεν οὔτε χάτωϑεν, καί φησιν οὔτε γὰρ 
vw ~ ~ 9 ~ >] 

ἄνωϑεν τῆς χαρδίας χαὶ τῆς ἀρχῆς ΡΞ 18 τὸ τὴν χοιλίαν. ε 
Ds my 

a me 

ὃὲ τὰ λεγόμενα διὰ τούτων τοιαῦτα" εἰ μὲν οὖν ἦν τὸ στόμα ἐν τῷ He 

ματι ἣ τῇ χορυφῇ, ἔδει thy χοιλίαν ἄνωϑεν χεῖσϑαι τῆς χαρδίας. οὐ yap 
~ SN > \ \ ΄ - Sct ΟΣ 

εἰχὸς ἦν τὸ μὲν στόμα χεῖσϑαι ev τῇ 
i 

~ i) ~ ΄ > 

χορυφῇ 7 τῷ βρέγματι, τὴν δὲ 
’ > σ ~ > Ω͂ \ Ἃ ΄ς 4 3 D>) bh} , ox 

χηιλίαν εἶναι ὅπου νῦν ἐστιν’ οὕτω γάρ ay το λίαν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἧσαν 
r \ \ ¢ [4 5 ΣΝ Nel? μ.: b) > la δ 

τὸ στόμα χαὶ ἢ χοιλίχ, οὐχ ἐνδέχεται G2 πόρρω εἶν ἀπ᾿ ἀλλήλων διεστη- 
[4 μετ 

ἄνωθεν μὲν οὖν τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν οὐχ 21 aes τὸ στόμα εἶναι. ἀλλὰ υὴν 

οὐδὲ τὴν χοιλίαν ἄνωθεν τῆς καρδίας δι᾿ ἃς εἴρηχε πρότερον αἰτίας. εἰ 

ὃὲ χάτωϑεν τῆς χαρδίας ἦν ἢ χοιλία, ὃν τρόπον χαὶ ἐνδέχεται ἔχειν χαὶ 

ἔχει, εἰ οὖν ὡς εἴρηται χάτωϑεν ἦν τῆς καρδίας ἢ χοιλία τὰ τὸ στόμα 

ἔχειτο χάτωϑεν τῆς χαρδίας, ἀναγχαῖον ἣν τὴν χοιλίαν χατωτέρω χεῖσθαι, 
\ ~ ~ ~ - >) 4 ~ ~ 

χαὶ Ody οὗ νῦν χεῖται: εἰ δὲ τοῦτο. ἦν ἂν πολὺ TO μῆχος TOD σώυατος 
ῶ 3 | i ‘ 

o- 

“5 > ε ~ ~ 

yor ἀσύμμετρον. πρὸς δὲ τούτοις ἦν ἂν ἢ xothta χαὶ πόρρω τῆς ἀρχῆς 

30 

40 

~ ~ , v ΄ ~ = 

τῆς χινούσης χαὶ πεττούσης" εἰ γὰρ τοῦ στόματος ὄντος χάτωϑεν τῆς xap- 4 
~ 

, > ~ > 4 / ~ 

δίας ἀναγχαῖον ἦν τὴν χοιλίαν ἀφεστηχέναι τοῦ στόματος ὅσον χαὶ νῦν 

ἢ τὴν ἁφὴν λέγει (ταύτην γὰρ ἔχουσι πάντα τὰ ζῷα) ἢ ὅπερ οἶμαι, ὁμοῦ 

πάσας τὰς πέντε. ὅτι δὲ τοῖς ἀνθρώποις τὸ ἀπὸ τῆς χορυφῆς ἄχρι τῆς 
‘ ~ b) Vs ~ >) ~ \ ~ 3 

ὀσφύος καὶ τοῦ ἤτρου ἔλαττόν ἐστιν τοῦ ἀπὸ τῆς ὀσφύος χαὶ τοῦ ἤτρου 
\ ἃ yal πολυσαρχότερα τὰ χάτω τῶν ἄνω, [ὩΣ] ἄχρι τῆς τ ΟΠ: ὅν ὅτι 

ἐχδηλότερον. τὰ γὰρ ἰσχία (εἰσὶ δὲ ἰσχία, ὡς προϊὼν ἐρεῖ, ἢ εὐϑὺς με 
> 

τ 
΄ ΄ 

τὴν ὀσφὺν πᾶσα σαρχώδης πρόσφυσίς τε χαὶ προβολή, bo’ ὧν χαὶ τὰς 
Ξ 

“ane apes ποιούμεϑα, at δὴ σάρχες χαὶ ἰσχία καὶ πυγαὶ χαλοῦνται) τὰ οὖν 

ἰσχία χαὶ οἱ μηροὶ χαὶ αἱ γαστροχνημίαι πολὺ τὸ σαρχῶδες 7 ἀν Στ ΤΣ 

ἀλλ ἐπὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων οὕτως, ἐπὶ 6& τῶν ἀλόγων χαὶ τετραπόδων 
" ΄ \ 4 vv ald CW wd 5 ~ ~ vw 

ἀνάπαλιν: τὸ μὲν γὰρ ἄνω μέγα (ἄνω λέγων τὸ ἀπὸ τῆς χεφαλῆς ἄχρι 
ον ᾿Ν a ps ¢ ~ ~ ΄ vy τας ΄ 

τῆς ἕδρα:, δι’ ἧς ἐξέρχεται ἢ τῆς ξηρᾶς τροφῆς περίττωσις), τὸ ὃὲ χάτω 
4 wv Ὁ Ν Ωσ “" ~s 

ἐστὶ τὰ σχέλη ἄσαρχα χαὶ νευρώδη. λέγει 6& τοὺς ἵππους ἢ μᾶλλον τοὺς 
Vv c , - “Ὁ ~ ~ 

ὄνους (ἐγὼ γὰρ Ewpsixery ἵππον πρεσβύτην ϑίξαντα τῆς χεφαλῆς μετὰ τοῦ 
v [Ὁ g/ 4 ὯΝ \ Ὑ ΄ x Vv ¢ , ~ 

ὄπισϑεν ποδός), λέγει δὴ τοὺς ὄνους, νέους μὲν ὄντας, θιγγάνειν τῆς χεφα- 
ary : ee ᾿ς Bs 

ς μετὰ τοῦ ὄπισϑεν ποὸός, πρεσβυτέρους δ᾽ ὄντας ἀδυνατεῖν τοῦτο ποι- 
5 ~ Yo + o v v 

ἦσαι. χαὶ τὰ μὲν οὖν μώνυχα χαὶ διχηλὰ οὕτως ἔχουσι τὰ ἄνω χαὶ τὰ 
΄ ᾿Ν . Ὧν, Oo ~ » v 

χάτω: τὰ ὃὲ πολυδάχτυλα, οἷον χύνες χαὶ τὰ ὅμοια τὴν τῶν ἄνω αὔξησιν 
~ , a4 ~ , 

πρὸς thy τῶν χάτω ἔλλειψιν σύμμετρον ποιοῦνται. λέγει ὃὲ χαὶ πάντα τὰ 
Ἄ Ὧν \ ~ 5 ΄ ~ > > NON bye) >) 

ζῷα ἀφρονέστερα τῶν ἀνθρώπων εἶναι διὰ τὸ εἶναι νανώδη" χαὶ ἐπ΄ αὐτῶν 
εἰ : ‘ 

ὃΣ τῶν ἀνθρώπων τὰ παιδία διὰ τὸ νάνα εἶναι ἀφρονέστερά ὃς τῶν ἀνὸρῶν, 

π 

τρόπον) om. S 12 ws—xothta om. S 14 οὐχὶ S 16 xevodons P 

20 

΄ DI ~ a7 > ¢ 4 5) ἊΝ v - 
ἀφέστηχε, πόρρω ἂν τῆς χαρδίας | ἦν ἢ χοιλία. χοινὴν 6b αἴσϑησιν 11} 

/ 

5 

10 

στόμα coll. Sa 9 οὖν om. S 11 χαὶ (post 

at seripsi: at libri δὲ P τὰ μὲν οὖν S 31 ϑήξαντα τὴν χεφα- 

on oe AS a a 2 
Any P 34 διχα S 37 ἀπ᾿ αὐτῶν P 
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~ \ ~ > ~ ΄ ΄ > ‘ , y o " 
χαὶ τῶν ἀνόρῶν οἱ VAVOL, χᾶν toyupot TOY WSLY GYTES, ὁμῶς ἀφρονέστερη (90 

2 

n- 
~ , Wits , , ~ 

εἰσι τῶν μὴ νάνων. λέγει δὲ χαὶ ὅτι ἐλάττονος γινομένης τῆς ϑερμότητος 
~ Ud 4 ‘ 5,7 . ‘ ~ "ἢ 

χαὶ τὰ σώματα τῶν ζῴων ἐλάττονα γίνεται χαὶ πολύποδα, χαὶ τοῦτο εὐλύ- 
‘ v μυ ~ ~ a. 

yws* olovel γὰρ νεχρὰ ὄντα διὰ τὴν τοῦ ὕερμοῦ ὀλιγότητα δέονται πολυ- 
4 Ὁ. es \ ~ a~y ἊΝ tm 
5 ποδίας πρὸς τὸ χινεῖσϑαι. δῆλα GF τὰ ἑξῆς. 

= νι ἊΝ 2 Ε ΄ ¢ ~ Jt \ v ¢ p.687"7 Tov δὲ ᾿Αναξαγόραν ἱστορεῖ λέγειν tov ἀνϑῦρωπον φρονι- 
ayerye ἢ ἐν ΣᾺ mae we con “ he) oas cyetv’ ὁ δὲ Δριστοτέλης λέγει ὅτι μᾶλλον 

. ΄ 5 ‘ ~ » > \ , = 

διότι eee’ aay ἐχβὲ ἐκεῖ ἴρας, οὐ μὴν διότι χεῖρας ἔχει, ἐστὶ wpo- 2 
» { ‘ Vv . > , 

γιμος. ὥσπερ Ὑ δ᾽ φρόν twos ἄνϑρωπος τὰ ὄργανα δίδωσιν οἷον χορύνην, 

10 σπάϑην, τόξον ἘΝ δυναμένῳ τούτοις χρῆσϑαι, ὁμοίως πρίονα τῷ δυναμένῳ 

πρίζειν, οὕτω χαὶ ἣ φύσις δέδωχε χεῖρας τῷ δυναμένῳ χρῆσϑαι αὐταῖς. 

εὔλογον γὰρ χαὶ ἀναγχαῖον τῷ μείζονι χαὶ χυριωτάτῳ, λέγω δὴ τῇ λογιχῇ 
ῳ a ὦ Vv » ~ 355? ~ \ 7 ~ \ 

ψυχῇ, δοῦναι τὸ ἔλαττον ἤτοι τὰς χεῖρας, AAA οὐ τῷ ἐλάττονι ταῖς χερσὶ 30 

δοῦναι τὸ μεῖζον τὴν λογιχὴν Ψυχήν. εἰ οὖν οὕτω βέλτιον δίδοσθαι τὰ 

15 ἐλάττονα τοῖς μείζοσι, χαὶ οὐ τὰ μείζονα τοῖς ἐλάττοσιν, οὐχ ὡς ᾿Αναξα- 

yoouc λένε ἔγχει τὰς γεῖρας ἃ χνὃ ς IR ws oA TOTEA ἢ Of γόρας λέγει, ἔχει τὰς χεῖρας ὃ ἄνθρωπος, ahd ὡς ριστοτέλης. 7% δὲ 
’ Vv Vv ἊΝ , Vv 

χείρ, φησίν, οὐχ ἔστιν ἕν ὄργανον, ἀλλὰ πολλά: ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὄργανα od 
, a7 \ > , ) ~ 2 ἽΞ ate, A ΕΞ σ wv ΡΟΝ, a 

OUVATAL TAS οἰχείας EVENVELY EVENy elas aes τὴς Ystoas, οσοιῖις ZO οργᾶνοις 
» S 

χρῆται ἢ yelp, τοσαῦτά ἐστιν yelp ὄργανα" ἔστι yap αὕτη πρότερον 3 
Ἁ > 

20 ὄργανον, χαὶ μετ᾽ αὐτὴν τὰ οἷς χρῆται. ταῦτα μὲν πρὸς tov ᾿Αναξαγόραν. 
Ἁ , ai ‘ ~ / / ἊΝ ~ Vv \ 

ver ὃὲ μὴ χαλῶς λέγειν τοὺς λέγοντας οὐ χαλῶς ἔχειν τὴν τοῦ ἀνθρώπου 

σύστασιν, διά τε τὸ ἀνυπόδετον εἶναι χαὶ γυμνὸν χαὶ μὴ ἔχειν μηδὲν ὅπλον 

πρὸς ἀλχήν, ὥσπερ οἱ χάπροι μὲν τοὺς χαυλιόδοντας, ἵπποι τὰς ὁπλάς, 
5 A 

μέλισσαι τὰ χέντρα, xat ἄλλα τῶν ζῴων ἕτερα. εἰπὼν δὲ μὴ χαλῶς αὐτοὺς 
yew ταῦτα περὶ τοῦ ἀνϑρώπου ἐπαινεῖ αὐτὸς τὴν τοῦ ἀνϑρώπου χατασχευὴν 40 

Gua τε χαὶ δείχνυσιν ὅτι χαλῶς ἔχει, ual φησι τὰ μὲν γὰρ ἄλλα μίαν ' 
ext βοήϑειαν, οἷον χάπρος τοὺς χαυλιόδοντας μόνους zat μέλιττα τὸ 

χέντρον, χαὶ ἁπλῶς ἅπαντα οὕτω, χαὶ οὐ μόνον ἕν ἕχαστον τούτων ἔχει 
΄ > \ ) 331 ~ ΄ \ \ ~ a? ws 

τὸ ὅπλον, GAR οὐδὲ μεταλαβεῖν ὃ μὲν χάπρος ἀντὶ τῶν χαυλιοδόντων ἀλλο 

30 δύναται ἀεὶ ἔλιττα ἀντὶ τοῦ χέντρου ἕτερον: GAN ἀναγχαῖον ἀεὶ χαϑεύ- | t i i 

dety ὥσπερ εἰ νοήσομεν ἄνθρωπον act χαϑεύδοντα ὑποδεδεμ, ἔγον ἣ ὦὧπλ'- 45 f 
σμένον χαὶ HEU δυνάμενον τὰ ὅπλα xatabecdar. Ὶ ὃὲ ἄνϑρωπος 

ty πολλὰς τ τὰς Γ ς- χαὶ δύναται τοῦτο μὲν χαταλιπεῖν τὸ ὅπλον, 

λαβεῖν δ᾽ ἕτερον. χαὶ διότι δύναται πλείονα ὄργανα λαμβάνειν, ἐμηχανήσατο 
΄ 2 ~ ~ ‘ ‘ \ γ 

85 ἢ φύσις χαὶ τὸ τῆς χειρὸς εἶδος τοιοῦτον. διαιρετὴν γὰρ αὐτὴν χατὰ 118 

τοὺς δαχτύλους πεποίηχε χαὶ πολυσχιδῆ, χαὶ διαιρετὴν ποιήσασα αὐτὴν 

τρόπον τινὰ διὰ τῆς διαιρέσεως ἐποίησεν αὐτὴν χαὶ σύνϑετον uxt ἡνωμένην. 

ἔνεστι γὰρ ἐν τῷ διαιρετῷ i σύνθετον χαὶ ἡνωμένον: ἐπειδὰν γὰρ ot 
Se Fe = CA] ΕΞ > ΄ ΄ Ξ ν. ὦ Ξ- \ eg ae = ¢ Εἰ ΞΎ, 

δάχτυλοι ἅψωνται ἀλλήλων, ὡσπερεὶ Ev τι “al συνεχες γίνεται Ἢ YELP, 

2 γενομένης a 7 λέγει om. S ὅτι om. P 8 ἔχει post χεῖρας om. S 

11 πρίϑειν a 14 δίὸ δοαθαῃῃ διδόναι ἃ 16 6 ante ᾿Δριστοτέλης om. P 

17 ἕν om. S 19 ypata ὃ 21 μὴ χαλῶς ἔχειν τοὺς P τοὺς λέγοντας] 

ef. Plat. Protag. p. 321 C 22 ἀνυπόδητον a 25 τοῦ post περὶ om. a 8: | ἢ | 
μ᾿ 
[ 5 τοιοῦτον] deficit S 36 ποιήσας libri 38 διαιρετὴ P 98. 59 yap διδάχτυλοι a 
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~ 

ὥστε ἐστὶν ἐν τῷ διαιρετῷ τὸ σύνϑετον χαὶ ἁπτόμενον: ἐν δὲ τῷ συνϑέτῳ 
ι 

- \ Ὁ κ 

χαὶ συνεχεῖ τὸ διαιρετὸν οὐχ ἔνεστι. χαὶ ἔστι ΣῈ ΠΣ τῇ χειρὶ χαὶ eve 

χαὶ δυοῖν χαὶ πολλαχῦς, τουτέστι χαὶ ἔστι χρῆσϑαι τῇ χειρὶ ual πρὸς 
μίαν πρᾶξιν χαὶ δύο χαὶ πολλάς. σαφῆ ὃὲ τὰ περὶ τῶν δαχτύλων λεγόμενα. 

5 a ‘ Ἁ an 7 5 

ἐχ πλαγίου δὲ βραχὺν χαι πᾶχὺν οαχτῦλον λέγει τὸν χαλούμενον μέγαν, 

ὅστις μέγας δάχτυλος ἄνωϑεν χάτω πιέζει χαὶ συνωϑεῖ ὅπερ οἱ ἕτεροι χάτω- 10 

Dev ἄνω: ἐχείνων γὰρ χάτωϑεν ἄνω πιεζόντων χαὶ τούτου ἄνωϑεν χάτω, ξὸραίως 
΄ ui wr \ >\ Ὁ ~ 9\ ~ f 5 

συνέχεται τὸ SESEE POT: τὸ OF GEL OF. τοῦτο SDP RIED εἰ μέλλει 

ἰσχυρῶς ὥσπερ σύναμμα ἰσχυρὸν συνδεῖν ἴσον ἐστὶ τῷ Get ὃ τοῦτο 

βραχὺ χαὶ παχὺ συμβαίνειν τῷ μεγάλῳ δαχτύλῳ, ἵνα εἷς ὧν ἰσάζῃ τοῖς 
. δ ~ ~ _a~ » >) n ΄ 

πολλοῖς. τὸ γὰρ βραχὺ χαὶ παχὺ ἐπὶ τῶν ὁμοειδῶν ἴσην ἔχει δύναμιν πλειό- 
~ \ ~ v , / 

γων μαχρῶν χαὶ λεπτῶν. λέγει δὲ xal τὸν ἔσχατον δάχτυλον μιχρόν, τὸν Os 15 

υέσον μαχρόν: χαὶ γὰρ ual αἱ μέσαι χῶπαι τῶν νεῶν μαχρότεραι τυγχᾶ- 

νουσι τῶν ἄχρων. τὸ δὲ χαὶ διὰ τοῦτο χαλεῖται Better υἱχρὸς WY 

περὶ τοῦ βραχέος χαὶ παχέος εἴμηχεν. at ὃὲ χαμπαί, φησί, τῶν βραχιόνων 

νων μὲ 
Vv ~ ΄ 

ἐναντίως ἔχουσι τοῖς τετράποσιν. ἐχείνων μὲν γὰρ εἴσω χάμπτει τὰ ἐμπρό- 

σϑια x@ha ἣ γὰρ ὁπλὴ τοῦ προσϑίου σχέλους, ὅταν τοῦτο χάμψῃ, πρὸς 

τὰ ὄπισϑεν σχέλη ἄπεισι, τῶν δὲ ὄπισϑεν πρὸς τὰ πρόσϑια, ὥστε εἴσω 5 
“ἂς 

χαὶ πρὸς τὰ στέρνα χάμπτουσι. διὰ τί ὃὲ οὕτω χάμπτουσιν, εἴρηχεν ἐν 
2 / , , lea ) 5 ΄ 

Ὁ [Περὶ ζῴων πορείας. χάμπτουσιν οὖν οὕτως, ἵν Ὁ χρήσιμα πρὸς τὴν 

er ἐπεὶ βούλεται xat ἐν τοῖς πολυδαχτύλοις τῶν τετραπόδων μὴ μόνον 

εἴσω χάμπτειν, ἀλλὰ χαὶ ἑλίσσεσϑαι χαὶ ὄπισϑεν πρὸς τὴν ῥάχιν χαὶ ἄνω 
\ 

πρὸς τὴν χεφαλήν. ὥσπερ xal αἱ γεῖρες: γρῶνται γὰρ ἀντὶ γειρῶν τοῖς % f Yaniv, (EU Ke { ( 
΄ ΄ SAN > \ \ X τ , \ Ἁ ,, 2 \ 

προσϑίοις ποσίν: ἀλλὰ διὰ τὸ Uy εἶναι χρησίμους πρὸς THY πορείαν ἀλλὰ 

χαὶ μᾶλλον ἀχρήστους, εἴπερ εἱλίσσοντο, οὐ δέδοται τοῦτο αὐτοῖς ὑπὸ τῆς 
φύσεως, ἀλλὰ τῶν τετραπόδων τὰ μὲν πολυδάχτυλα τοῖς προσϑίοις σχέλεσιν 

ἀυύνεται, τὰ ὃὲ μώνυχα τοῖς ὄπισϑεν. οὐ γὰρ ἔχει τοῖς μώνυξιν ἀνάλογον 

τὰ πρόσϑια σχέλη τοῖς αγχῶσι. τῶν δὲ πολυδαχτύλων ἔνια ἔγει ἀνάλογον 80 | | ; 
, -" ~ ~ > ~ ΄ lg 

τὰ πρόσϑια τοῖς ἀγχῶσι, χαὶ διὰ τοῦτο ἀμύνεται τοῖς προσϑίοις: ἔχει yap 

αὐτὰ Benue? pc aak ἰστέον δὲ ὅτι νῦν διὰ τοῦ ἀγχῶνος τὴν ἅπασαν 

εἰ τῇ ῥᾷον γὰρ ἀνείργει πρὸς τὸ HEFEOD ES 

τερον τὸ Bee ἀντὶ τοῦ ἀνυψοῖ, μετ εὠρίζει εἴληπται. μεταξὺ δέ, 
φησί, τῶν ἀγκώνων, λέγων ὀγχῶνας χαὶ νῦν χαὶ πρότερον τόν τε βρα- 

χίονα χαὶ τὸ ἐφεξῆς ἄχρι τῶν δαχτύλων, μεταξὺ δὴ τῶν ἀγκώνων ἐστί, 85 

φησί, τὸ στῇϑος ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ τῶν τετραπόδων μεταξὺ τῶν 

προσϑίων σχελῶν. λέγει ὃξ χαὶ ὅτι διήρϑρωνται οἱ μαστοὶ ἐπὶ τῶν avilpw- 

πων, διὰ τὸ εἶναι σαρχώδεις" εἶναι δὲ χαὶ τὸ στῆϑος, ὅϑεν ἔχουσι τὸ 

εἶναι, σαρχῶδες. χαὶ τοῖς μὲν ἄρρεσιν ὑπάρχουσιν οἱ μαστοὶ διηρϑρωμένοι 

4 τὰ om. ἃ 7 γὰρ ἄνωϑεν κάτω πιεζόντων χαὶ τούτου χάτωϑεν ἄνω corr. m. rec. P 

9 δὲ om. ἃ 19. 20 ἐν τῷ Περὶ ζῴων πορείας] c. 12 25 ἑλίσσοντο a 

28 ta πρόσϑια---πολυδαχτύλων iterat a 29 προσϑίοις in ὀπισϑίοις corr. al. m. P 

34 δὴ] δὲ P 36 pastel a, itemque porro 37. 38 σαρχώδεις -- εἶναι σαρ- 

κῶδες]... κώδεις---εἶναι σαρ.. ἴῃ marg. add. P 
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ὃν ἘΝ \ > ΄ eee > > > 

χαὶ δῆλοι διὰ thy εἰρημένην αἰτίαν (εἶπε γὰρ ὅτι δεῖ σαρχώδη εἰναι 

τὰ περὶ τὸ στῆϑος, ἵνα σχέπωσι τὴν χαρδίαν: τοῦ GE στήϑους διὰ τοῦτο 
v - ε - - 5, ar Χ οἱ - 

σαρχώδους ὄντος ἕπεται χαὶ ἢ τῶν μαστῶν διάρϑρωσις, σαρχώδης οὖσα). 
~ sy ΄ e > n" ~ "ἢ Ὕ . ΒΕ" ’ 

τοῖς δὲ ϑήλεσιν ὑπάρχουσιν οἱ μαστοὶ δι᾿ ἃς σαφῶς λέγει αἰτίας. εἰσὶ ὃε 
, ΄ ‘ ᾿ ΄ ~ wes , ᾿ν Η 

φησίν, οἱ μαστοὶ σχληρύτεροι μὲν τῆς ἄλλης σαρχος, διωρισμένοι ὃξ χα 
σι 

> "» ’ , ‘ ‘ i ΄ , 

νἀ βῆ ἔγοι ἀπ᾿ ἀλλήλων: εἰ γὰρ | μὴ ἦσαν eons GR ἡνωμένοι, j ‘ 4 i ‘ 
~ 14 my > 

οὔτ᾽ ἂν ἐν τῷ δεξιῷ μέρει ἔχειντο οὔτ᾽ ἂν ἐν τῷ ἀριστερῷ. ἐν οἷς (a0 
» es ~ Ne ee \ 
ἄρτια εὑρίσχεται τὰ μέρη, τὰ μὲν τοῖς δεξιοῖς TA GE τὸ 

΄ ~ , s A fis Sere “ 

γενέμηνται μέρεσιν ὑπὸ τῆς φύσεως. διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν ἐν 
~ Vv. Ἃ ~ " 2 wv " - , ~ 

10 οὐδενὶ τῶν εἰρημένων εἴησαν dv μερῶν. λοιπὸν ἣν apa ἐν TH μέσῳ τοῦ 
, - / ? , Ὁ , hY " 3 , 

στήϑους χεῖσϑαι αὐτούς; 1 Ἢ | συνάπτουσιν αἵ πλευραί: ἀλλ ἣν ἂν ἐπίπονος 
ἂν Ὁ - sy 3 x ἊΝ 

ἘΣ χειμένων᾽ δεῖ ὃὲ μὴ ἐπίπονον εἶναι. ἦν δ᾽ Ov φύσις τῶν μαστῶν ¢ 
” Ew! ~ > ‘ ΄ - Ω) α ΄ 

ἂν ἐπίπονος πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἄσαρχον εἶναι τὸ μέρος τοῦτο, χαϑ' ὃ συνά- 

πτουσῖὶν αἵ πλευραί: τούτους δὲ δεῖ σαρχώδεις εἶναι διὰ τὸ τὴν φύσιν 
5 ~ ν᾿ , Ss ~ 5 ΄ ‘ 

15 αὐτῶν εἶναι σάρχας: ὥστε ἐπιπόνως ἂν ex τοῦ ἀσάρχου τὴν τροφὴν xual 
ν᾿ ~ ~ Ua Vv a7 bd] 5 

μετὰ πολλὴς τῆς σπάνης ἐλάμβανον. ἔπειτα χαὶ ῥαδίως ἂν πολλοῖς προσε- 

τρίβοντο διὰ τὸ πρ 

Ρ. θδδυὃ 
, a >] 

μαστούς, ὅτι ἐν TO 

os χειρον τῆς τοῦ τοιούτου τόπου ϑέσεως. τὰ δὲ ἑξῆς δῆλα. 

»- _— rx 
2 

ω) μι (“Τὶ a ° Φ- ay M- ~ Ons Θ Ξ < a 

ς πολυτόχοις χαὶ πλείονας ἔχουσι τοὺς μαστοὺς πρῶτοι at 

20 πρὸς ταῖς μασχάλαις εἰσί, καὶ τάχα διότι καὶ ἐν ἐχείνοις πρῶτοι οὗτοί εἰσιν, 

ἔχει χαὶ ὃ ἐλέφας τοὺς ufos οἱ δὲ πρῶτοι τῶν μαστῶν ἐν τοῖς ἔχουσι 

πλείονας μαστοὺς περισσότερον ἐχ τοῦ σώματος ἱμῶνται χαὶ λαμβάνουσι 
, ~ bla ~ ΄ \ ws 

τάλα τῶν ἄλλων μαστῶν: οἱ yap ἄλλοι ὀλιγώτερον χαὶ χαμβαναῦσι χαὶ 
" “" ΄ Vv ~ . 7 

ἔχουσι to γάλα. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, of πρῶτοι μαστοὶ πλέον ἔχουσι τὸ 

bo 5 Ἰάλα ἤπερ of ἄλλοι, δεῖται δὲ τὸ τοῦ ἐλέφαντος τέχνον πλείονος τροφ 

διὰ τὸ μέγεϑος xual τὴν ϑερμότητα, δέδωχεν ἢ φύσις τοῖς ἐλέφασιν ὁ 

τῶν μαστῶν τοὺς πλείονα δυναμένους χορηγεῖν τὴν τρος as οὗτοι ὃ εἰσίν, 

ὡς εἴρηται, οἱ πρῶτοι χαὶ πρὸς ταῖς μασχάλαις ὄντες. ὅτι δὲ of πρῶτοι 

τῶν μαστῶν πλέον τῶν ἄλλων ἱμῶνται γάλα, σημεῖόν φησι τὸ συμβαῖνον 

30 ἐπὶ τῶν ὑῶν" τοῖς γὰρ πρώτοις Ἱενομένοις τῶν χορῶν ὡς μείζοσι χαὶ διὰ 

τοῦτο πλείονος δεομένοις τροφῆς τοὺς πρώτους παρέ soto μαστούς, φυσι- 

χῶς εἰδυῖαι τούτους πλέον ἔχειν τὸ γάλα. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τῶν πολυτόχων 

οὕτως ἔχει, χαὶ οἱ πρῶτοι μαστοὶ τοῖς πρώτοις δίδονται παισίν, ἐφ᾽ ὧν 
wv ~ ΄ s 5 , ~ 

ἄρα τὸ πρῶτον γενόμενον ἕν μόνον ἐστίν, ἀνάγχη τῷ τοιούτῳ τοὺς πρώ- 
- ~ Vv Ἁ \ σ 
' 35 tous ἔχειν. λέγει δὲ χαὶ διὰ τί ἐν τοῖς μηροῖς ἔχει τοὺς μαστοὺς ἵππος, 

αἴξ, βοῦς χαὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ τοιαῦτα, χαί φησιν αἴτιον δὲ ὅτι τούτοις 

ἢ αὔξησις ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ σώματός ἐστι. καὶ ὅτι μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω 

αὔξει ταῦτα πάντα, δῆλον: νανώδη γάρ εἰσιν. ὅτι δὲ χαὶ τὸ γάλα περίτ- “ 

σε πάς ἃ SS 2 > Περὶ Ca ENGR INC SS \ 
TWA ALUWUATOS ἔστι, GEOELXTAL ἕν TW cpt Gwwv ἵξνεσεως. Ott O& χαϊ 

bo ~] πλείονας a 1 δῆλοι scripsi: δηλοῖ Pa 18 post λέγει δὲ add. διὰ P 

ας ἄνω πρὸς ταῖς τ Geb: ἔχειν τοὺς 

81 

40 

45 

1 

10 

20 

25 

33 ἀφ᾽ ὧν a 34 τὸ τοιοῦτον a 37 μὲν ἐπὶ τῷ ἄνω a 39 ἐν τῷ Περὶ 

ζῴων γενέσεως) AS 
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πάντα τὰ περιττώματα, τά τε ὑγρὰ χαὶ ξηρά, πρὸς τὸ χάτω βρίϑει, χαὶ 

τοῦτο ἴσμεν. τούτων οὖν προδιωρισμένων τὸ λεγόμενον τοιοῦτον ἂν εἴη" 
“ἐν ᾧ δύναται συλλογὴ γενέσϑαι τοῦ Ὑλοττὸ περιττώματος ἀπὸ τοῦ αἵμα- 

τος χαὶ πλῆϑος, ἐχεῖσε πεποίηχεν ἢ φύσις τοὺς μαστούς. δύναται δὲ συλ- 

5 λογὴ περιττώματος γίνεσϑαι ἐν τῷ χάτω τόπῳ χαὶ περὶ τὰς ἐχροάς" διὰ 90 

yap τοῦ χάτω τόπου ἐχρεῖ τὰ πε τες εἰχότως ἄρα ἐν τῷ τόπῳ τῷ 
χάτω γεγόνασιν οἱ μαστοί᾽. τὸ 68 ὅπου γὰρ κίνησις Ἧς ταὶ TYS τροφὴς: 

ἐντεῦϑεν χαὶ λαβεῖν ἐστιν αὐτοῖς δυνατὸν ταὐτόν ἐστι τῷ ὅπου γὰρ 

χίνησις χαὶ χορηγία γίνεται τῆς τροφῆς, ἐντεῦϑεν αὐτοῖς, ἤγουν τοῖς μαστοῖς, 

10 δυνατόν ἐστι λαβεῖν᾽. ἐπειδὴ οὖν ὅπου ἢ yopyyta, ἐχεῖϑεν χαὶ λαμβάνειν 8ὅ 

ἐστὶ δυνατόν, γίνεται O& ἢ τοιαύτη χορηγία ἐν τῷ χάτω τύπῳ χαὶ περὶ 
τὰς ἐχροάς, εὐλόγως ἄρα ἐχεῖσε ἀπετέ ak ot μαστοί, ἵνα εὐχερῶς τὴν 

τροφὴν ΔΎ τ oan ὃξ τὰ E67, ay ah 
Ty" ΄ ὯΝ / 5 \ v ΄ ἊΣ \ \ 

τος δὲ λέγει τὰς μήτρας, ἐν αἷς εἰσι τὰ ἔμβρυα. Aci! ὃξ χαὶ THY 
ἐξέ 

15 αἰτίαν διὰ τί ὅϑεν ἐξέρχεται 7 peels τῆς ὑγρᾶς τροφῆς, ἐχεῖθεν xat ἢ 

τονὴ χαὶ τὰ χαταμήνισ. φησὶν οὖν ὅτι ἐπειδὴ ἢ γονὴ καὶ τὰ χαταμήνια ὑγρά 
> . 4 ‘ + »v 

εἰσι χαὶ περιττώματα, εἰσὶ δὲ χαὶ οὖρα ὑγρὰ καὶ περιττώματα, εὔλογον, ὅϑεν 
5 ~ ΝᾺ ied > ~ 3} ~ NIG , > / δι σ ‘ \ ~ 

ξχρξι TO STEPGY, SAXSLUEY EXMELY AAL θάτερον. LOTEOV OF OTL XAL τὸ τῶν γῦναι- 40 
~ NAY, Ὁ Ve νι 

χῶν αἰδοῖον δύο ὀπὰς ἔχει, ὧν ἀπὸ τῆς μιᾶς ἔξεισι τὸ ESE VG, ἀπὸ O& τῆς 

20 MODS τὸ οὖρον. λέγει GE ὅτι χαὶ τὸ τῶν ἀρρένων ὄργανον, δι᾿ οὗ ἀφιᾶσι thy 
Ὑ 

τῆς ὑγρᾶς τροφῆς περίττωσιν, διαφορὰς ἔχει χατὰ τὰς τοῦ σώματος ὑπτοιεε: 

οὐ γὰρ δμοίως ἅπαντα νευρώδη τὴν φύσιν ἐστίν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀχανϑώδη, τὰ 
ὌΝ 9 TS. σ ps Shae Ni, ee Ile Ὧν ee ie ἘΞ > Ἔ ἊΣ - δὲ ὀστώδη, ὥσπερ εἴρηχε χαὶ ἐν ταῖς Περὶ τῶν ζῴων ἱστορίαις. φησὶ δὲ χαὶ 45 
σ 2 ‘ ~ ~ ‘Vp ς Vv 

ὅτι μόνον TO μόριον TO περὶ THY τῆς ὑγρᾶς περιττώσεως ἔξοδον ἄνευ νοσε- 
v 

25 pas μεταβολῆς αὔξησιν ἔχει χαὶ ταπείνωσιν: ἐν μὲν yap ταῖς ὀχείαις αὔξει 
Ne 

ι 

yor τάσιν λαμβάνει, ἐπειδὰν ὃξ ἀποϊσπερμιήνῃ τὸ ὀχεῦον ζῷον, ταπεινοῦται. 120 

ἀμφοτέρων γὰρ τούτων, τῆς τε αὐξήσεως τοῦ τοιούτου μορίου χαὶ τῆς ταπει- 

νώσεως, ἣ μὲν αὔξησις ee ος πρὸς τὸν συνδυασμόν, ἢ δὲ ταπείνωσις 

πρός τε τὸ πορεύεσϑαι ἀνεμποδίστως χαὶ ἐξέρχεσϑαι τὸ οὖρον χαὶ τὰς ἄλλας 

80 τὰς τοῦ σώματος χρείας" ᾿ υὲν γὰρ ἀεὶ ηὐξημένον ἢ 7, ἐνεπόδιζεν ἂν πρὸς 5 

τὴν πορείαν χαὶ τὰ λοιπά, εἰ δ᾽ ἀεὶ τεταπεινωμένον, οὐχ ἂν συνήργει πρὸς 

τὰς ὀχείας. συνέστηχε GE τὸ τοιοῦτον τῶν ἀρρένων μόρ!ον ἐχ χόνδρου χαὶ 

νεύρου: ταῦτα γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἐκ τοιούτων Mote δύνασϑαι ταῦτα 

ἀυφότερα, τήν τε αὔξησιν χαὶ τὴν ταπείνωσιν λαμβάνειν. τὰ γὰρ νεῦρα 
; ΡΝ SSC sar \ >) / \ 

35 χαὶ TELVETAL AGL AvlsTat TOU EV τῇ χαρδίᾳ πνεύματος ἐχτεινομένου χαι 
i ‘ 

sy ΄ ς > 

συστελλο μένου. ὡς ἕν TY [Περὶ ζῴων χινήσεως δέδειχται. συνεργεῖ OF χαὶ 10 } Ί 
πρὸς τὸ ἰσχυροτέραν γίνεσϑαι τὴν τοιαύτην τάσιν χαὶ ὁ γόνδρης. ὅταν δὲ 

ϑ ὶ i ᾷ 
3F_> ‘ral od a 
ἐξελθὸν τὸ σπέρμα ovveteAdy χαὶ τὸ πνεῦμα, ταπεινοῦται. λέγει δὲ δια- 

l4 \ ‘ Ὑ { ἔξει Sn r \ ‘ Jt \ ΄ 

φέρειν χαὶ τὰ ὄπισϑεν τῶν ἀνθρώπων χαὶ τὰ σχέλη πρὸς τὰ τετράποδα" 

5 ἀχροὰς P: ἐχχροὰς (sic) corr. m. rec. P 6 éxpet] ἐχεῖ P 6. 7 ἐν τῷ χάτω 

τόπῳ ἃ 11 εἰσὶ δὲ χαὶ---περιττώματα om. P 22 ἀχαϑώδη a 23 ἐν ταῖς 

Περὶ τῶν ζῴων ἱστορίαις] B 1 p. 50019 sqq. zat post δὲ om. ἃ 26 ἀπο- 
σπερμαίνῃ a 27 ἀμφοτέρου a 31 συνείργει a 90 διὰ τῶν ἃ 

36 ἐν τῇ Ilept ζῴων χινήσεως] cf. c. 10 37 γενέσϑαι a 38 συνεξέλθοι a 
ul i ry 1 ° 



MICHAELIS EPHESII IN DE PART. ANIM. A 10 (Arist. p. 68855 69029) 89 

\ ~ »} ἣΝ ‘ ai ~ , v 

τὰ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων σχέλη σαρχώδη, τὰ δὲ τῶν τετραπόδων ἄσαρχα 

χαὶ νευρώδη. ὅτι δὲ χαὶ αἱ ὠμοπλάται χαὶ τὰ ἐφεξῆς τῶν ἀνθρώπων 15 
v at » , ‘ 

διαφέρει πρὸς τὰ τετράποδα φανερόν. ἔχει GE πάντα σχεδὸν. nb prove πὰ 

Sma sai χαὶ τὰ ὠοτόχα α κέρκον. ς χαὶ γὰρ ἐπί τινων οὐχ ἔχει μέγεϑος 

ἘΠΕ ΤΕ γε Ee ices τουτέστι τύπου γε ἕνεχα xual χάριν ἀποπληρώσεως 
> 

χέρχου ἔχουσί τινα βραχύτατον στόλον, λέγων στόλον τὸ ὀστῶδες ἀφ᾽ οὗ 
αἱ τῆς οὐρᾶς τρίχες ἐχφύονται. μόνος δὲ 6 ἄνϑρωπός ἐστιν ἄχερχος, ἔχει 30 

δ᾽ ἀντὶ χέρχου τὰ ἰσχία, τὴν μετὰ τὴν ὀσφὺν σαρχώδη οὐσίαν, ov ἧς τὰς 
10 γαϑεῦβας ποιούμεϑα. xal διὰ τοῦτο τῶν TET Ἰραπύδων οὐδὲν ἔχει ἰσχίον" 

εἰ γὰρ εἶχεν, ye ise ἂν χαϑέζεσϑαι, ὥσπερ xat οἱ ἄνϑρωπο!. λέγει GE 
~ v 

χαὶ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ὃ μὲν ἄνϑρωπος σαρχώδεις ἔχει τοὺς μηροὺς χαὶ τὰς 
΄ ‘ “ἣν , » 

χνήμας, τὰ OF τετράποδα Bape χαὶ νευρώδη: φησὶν οὖν ὅτι τούτων μὲν 30 
΄ ΄ - , εν 

πάντων αἰτία μία ὡς ἘΣ ν, ὅτι μόνος ἐστὶν ὀρθὸς τῶν ζῴων ὁ ἄνϑρωπος, 
ω ~ Vs 5, a 7 > 

15 χαὶ διὰ τοῦτο ἔδει τὰ ἄνω ἄσαρχα yey χαὶ eee τὰ GF χάτω σαρχώδη 

χαὶ ἰσχυρά, ἵνα ῥαδίως φέρηται. ἅμα δὲ ἐπεὶ οὐ βράδιον τοῖς ἀνθρώποις 
» 

σ σ ς 3 ? x ~ v C Δ κῶν 

ὅλου ἵστασϑαι, Se ἀπὸ τῶν ἄνωϑεν TO σαρχῶδες πεποίηχε τὴν 
σ τῶν eT φύσιν, ἵνα διὰ τούτων χαϑήμενοι Sa: τοῖς ὃξ τετρά- 30 

> > 2 x 
πόσιν ἐφ᾽ ἕνα τόπον ἑστάναι, χαὶ προσυπαχουστέον τὸ ἀπέδωχεν, ἵν᾿ Ἢ 

90 τὸ πλῆρες “tots δὲ τετράποσιν ἐφ᾽ ἕνα τόπον ἑστάναι ἀπέδωχεν᾽. ὑὕποχει- 

μένων yoo τῶν τεττάρων ποδῶν (τούτους γὰρ εἶπεν ἐρείσματα) περιχει- 
eh , A Vv © Ἢ ΄ 

μένου ὃὲ ἄνωϑεν τοῦ λοιποῦ παντὸς σώματος τρόπον τινὰ ὡσπερεὶ χαταχεί- 

ενα διατελεῖ τὰ τοιαῦτα ζῷα. διὰ ταύτας οὖν τὰς αἰτίας ὃ ἀνὕρωπος 

ξὶ χερχός ἐστι χαὶ ἔχει ἰσχία χαὶ τὰ σαρχώδη σχέλη. οὐχ ἔχει ὃξ χέρχον 

ὃ ογ ροτος χαὶ διὰ τὸ τὴν ΠΤ τ ποι χαταναλίσχεσϑαι εἰς τὴν χέρχον τροφὴν τῷ σι 

εἰς τὰ σχέλη ἀναλίσχεσϑαι. τοι οὖν, ὥσπερ εἴρηται, ὁ ἀνϑρωπος ἐναντίως 

τοῖς τετράποσιν" ὃ μὲν γὰρ τὰ χάτω σαρχώδη χαὶ βαρέα, τὰ OF ἄνω χοῦφα 

χαὶ ἄσαρχα, τὰ ὃξ τετράποδα νανώδη ὄντα τὰ μὲν ἄνω ἔχει βαρέα nat 

J ἢ ἀνίσχια, ἤτοι doapxa, χαὶ σχληρά. σαφῆ Ge 40 

80 τὰ ἑξῆς. 
p.690a9 Λέγει ὃὲ τὰ μώνυχα ὡς ἐπὶ πολὺ μὴ ἔχειν ἀστράγαλον 

χαὶ διὰ τὸ τὴν ὕλην τὴν μέλλουσαν χαταναλίσχεσϑαι εἰς γένεσιν ἀστραγάλων 

ἀναλίσχεσϑαι εἰς γένεσιν ὁπλῶν χαὶ ὀνύχων: διά τε οὖν τοῦτο λέγει αὐτὰ 

un ἔχειν ἀστράγαλον χαὶ διὰ τὸ δυσχινητοτέραν εἶναι τὴν χαμπὴν τοῦ 

35 ὄπισϑεν σχέλους ἀστραγάλου ἐνόντος: τὰ γὰρ μίαν ἔχοντα γωνίαν ὥσπερ 45 

τά τε ἡμέτερα Ἰόνατα χαὶ αἵ χεῖρες ϑᾶττον εὐθύνεταί τε χαὶ χάμπτει, 
a7 5» , ~ 5 , ξ΄ > ΄ 

βραδύτερον δὲ τὰ ἔχοντα πλείους γωνίας. ποιεῖ GE πολλὰς γωνίας ὁ ἀστρά- 

11 καὶ om. ἃ 14 ἁπάντων ἃ 10 ῥᾷδιον] ῥάδια P 19 ἐφ᾽ ἕνα 
τόπον a Arist. SUY: ὑφ᾽ ἕνα τοπον Ρ: ἄχοπον Arist. vulg. 19. 20 χαὶ προσυ- 

πακουστέον --- ἑστάναι om. P 21. 22 παραχειμένου ἃ 24 σχέλη σαρκώδη 

coll. ἃ 91 ἐπιτοπολὺ ἃ 32 χαὶ om. ἃ ἀναλίσκεσθαι ἃ 33 χατανα- 

λίσχεσϑαι ἃ 90 μίαν Arist.: μὴ Pa ὥσπερ -- οὗτος yap (p. 90,1) iterat, sed 

praeter οὗτος γὰρ rursus del. P 
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vahos: οὗτος yao ὥσπερ γόμφος ἐμβεβλημένος μεταξὺ τῶν δύο ὀστῶν [2] 

τοῦ τε ὑποχειμένου χαὶ ὑπερχειμένου γωνίας ποιεῖ χαὶ ἄνω χαὶ χάτω, 

ὥσπερ χαὶ οἱ ἀνέχοντες χίονες τὰς στοάς. xdnetvor ie χαὶ πρὸς τῇ ὕπο- 

χειμένῃ γῇ γωνίας ποιοῦσι καὶ πρὸς ταῖς ὑπερχεῖμε έναις χαὶ On αὐτῶν 
5» ΄ ~ 5 2 Ὁ ™ ¢ 

5 ἀνεχομέναις στοαῖς. ἀλλ εἰ χαὶ δυσχινητοτέρους ποιοῦσι τοὺς πόδας οἱ 

ἀστράγαλοι βάρος τε παρέχουσιν, ἀλλ οὖν ἀσφαλεστέραν τὴν βάσιν ἀπεργά- ὅ 

ἕονται. δῆλα δὲ τὰ ἑξῆς. λέγει δὲ τὰ διχηλὰ χαὶ μὴ μώνυχα ἔχειν 

ἀστράγαλον, ὅτι ἢ ὕλη καὶ τὸ ὀστῶδες τὸ μέλλον ἀναλωϑῆναι εἰς τὸ 

μώνυχα ἀποτελέσαι αὐτὰ χαταδαπανᾶται εἰς γένεσιν ἀστραγάλων. οὐχ 

10 ἔχει δὲ τὰ πολυδάχτυλα ἀστράγαλον εὐλόγως" εἰ γὰρ εἶχεν ἀστράγαλον, 

τοσοῦτον ἂν ἐσχίζετο ὃ ποὺς αὐτῶν, ὅσον ἐπ εἴχεν ὃ ἀστράγαλος: ἐπέχει δὲ 10 

ὃ ἀστράγαλος ὀλίγον πάμπαν τόπον, ὀλίγη ἄρα ἂν ἣν χαὶ ἢ σχίσις" εἰ δὲ 
- 5 ” > 5 ΄ 5 - 

τοῦτο, οὐχ ἂν ἦν πολυδάχτυλα. λέγει δὲ ὅτι τὸ ἄσχιστον μόριον τοῦ ποδὸς 
\ ~ Ὁ ΄ 5 \ “7 ~ sa 2 a 1 PN) es NEN ~ \ 

τῶν δαχτύλων ἐστὶ μόριον’ τοῦτο γάρ ἐδ: λωσε διὰ τοῦ δεῖ GE τοῦτο τὸ 

15 μόριον νομίζειν εἶναι τὸ ἄσχιστον τοῦ ποδὸς τῶν δαχτύλων. 
5 ld ai ‘ " /P ΄ Ὁ ~ , ~ 

σαναγνώστεον οξ ΣῊΝ λξεξιν οὑτωσὶ TOUTO τὸ σχιστον UWUODLOV τοὺ π 

νομίζειν μόριον εἶναι τῶν δαχτύλων᾽. λέγει ὃὲ χαὶ βραχεῖς εἶναι τοὺς τῶν 1d 

ποδῶν δαχτύλους χαὶ οὐ ἁαχροὺς εὐλόγως" εἰ γὰρ ἦσαν μαχροί, φρου ποτοῦ 

ἂν τοῖς λίϑοις χαὶ ἐβλάπτοντο. τὰ δὲ ἑξῆς δῆλα ἰστέον δὲ ὅτι πολλᾶχις 
a~) σ᾽ τ ἰς 

90 ϑέντες τὸ “τὰ δὲ ἑξῆς δῆλοα᾽ χαὶ “σαφῇ ὃὲ τὰ ἑξῆς οὐκέτι ἄλλο προσϑή- 

σομεν, ἀλλὰ τὰ μὲν σαφῇ σιγῇ παραδραμοῦμεν, τοῖς δὲ δεομένοις σαφὴς 

νείας ἜΣ Ἢ 

. 0900 13 Λέγει δὲ τοὺς ὄφεις παραπλησίως ἔχειν τὴν μορφὴν τοῖς 30 
΄ Ὁ \ 2 ΄ \ 

TET πὸ τόσ, χαὶ φοτύχοις. τ τραποὴσ δὲ χαὶ φοτόχα εἰσὶν af te σαῦραι χαὶ 

τῷ σι 
on (ὃν [0] a =e) 5 Ω cv εἰ 3 cS s qe 2 Ὁ 7 ἄλλα πολλά. λέγει δὲ nat τοῖς ἰχϑύσι διὰ τὸ μὴ ἐνδέχ 

σϑαι μηδὲ προγεύεσϑαι μὴ ἐγγίνεσϑαι τὴν ἀπὸ τῆς γεύσεως χαὶ μασήσεως 

ἡδονήν, ἀλλὰ μόνην τὴν ἀπὸ τῆς χαταπόσεως. ἢ υὲν γὰρ γλῶττα αἴσϑησιν 

ποιεῖ τῶν χυμῶν, οἷον γλυχέων, πιχρῶν χαὶ τῶν τοιούτων: οἱ δ᾽ ἰχϑύες. 

Ἰλῶτταν μὴ ἔχοντες, εὔδηλον ὡς οὐδ᾽ αἴσϑησιν ἔχουσι τῶν χυμῶν. τῶν 2% 
~ κι - \ ~ \ ~ wv fp > X c 

cot@y οἷον λιπαρῶν χαὶ ϑερμῶν xat τῶν ἄλλων τοιούτων ἐπειδὴ ἢ 
09 oO o7 — @- @y on 

αἴσϑησις, ὅταν χαταπίνωμεν, ἐγγίνεται (ἐν γὰρ τῇ χαταπόσει ἢ τῶν ἐδεστῶν 

ἐγγίνεται αἴσϑησις), καταπίνουσι ὃὲ χαὶ ot ἰχϑύες, αἰσϑάνονται τῆς ἀπὸ 

τούτων ἡδονῆς ἐν τῇ χαταπόσει. ἔχει μὲν οὖν χαὶ τὰ ζῳοτόχα πρὸς τῇ 

ἀπὸ τῆς γεύσεως αἰσθήσει χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς χαταπόσεως αἴσθησιν. χαὶ 80 
5 ΄ 

> ~ 

35 σχεδὸν τῶν πλείστων ὄψων χαὶ ἐδεστῶν ἢ χάρις χαὶ ἢ ἥδονὴ γίνεται ἐν τῇ 
ἋΣ 

χαταπόσει τεινομένου τοῦ οἰσοφάγου zal εὐρυνομένου. ὅτι ὃὲ ἢ ἀπὸ τῆς 
ς΄ / >] ‘ ~ 5 

χαταπόσεως ἡδονὴ χαὶ αἴσϑησις ἑτέρα ἐστὶ τῆς ἀπὸ τῆς γεύσεως, σημεῖον 
A 

τὸ μὴ τοὺς αὐτοὺς εἶναι ἀχρατεῖς περί te τοὺς χυμοὺς χαὶ τὰ πόματα, 

6. 7 ἐργάζονται. P 8 τὸ post εἰς ex τὰ corr. P? 11 post ἐσχίζετο add. 

χαὶ a 12 ἄρα om. a ἦν ἂν coll. P 13 πολυδάχτυλον P 

post δὲ add. καὶ a 14 τὸ om. a 16 τὸ om. P 24 wotdxots Pa 

Arist. PUY: ζῳότοχοις Arist. vulg. 26 προγεύεσϑαι] προγενέσϑαι a 28 χαὶ] 

τε ἃ 29 ὡς om. P 30 δὲ om. a 
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ὔ Ὁ ἢ χαὶ πομάτων ἢ αἴσϑησις ἐν τῇ γεύσει iis χαὶ τὰ ὄψα χαὶ 
ὃ a7 
ωδήν, ὧν ὄψων χαὶ ἐδωδῆς πάλιν ἢ αἴσϑησις 

- 
νεται ἐν τῇ χαταπόσε'. 

Ξ κ- 

aa ων εἰ γὰρ ἦν ἢ ἀπὸ τῆς χαταπόσεως αἴσϑησις ἢ ἘΞ: τῇ ἀπὸ τῆς γεύσεως, 
΄ Ἁ ~ / , » ’ Ἃ ‘ ‘ , 

TAS ὁ ἀχρατευόμενος περι μιᾶν TOUTWY χρᾶάτευξτο ὧν χα! περι θατέραν. - 

- wv nh ~ b] ‘ ~ , ‘ 8 

χαὶ τοῖς μὲν ἄλλοις Cots πρὸς TH ἀπὸ τῆς χαταπόσεως χαὶ ἢ χατὰ τὴν 
~ ΄ , »ν 

γευσιν ὑυπαᾶρχϑΞει αἴσϑησις, ἐχε (yous 6g τοις TE ἰχϑύσι χαὶ τοῖς τετρ ἄποσι χαὶ 

\ Ἁ > ΄ ΄ > ~ , 

WMOTOXOLS " απὸ THS χαταπόσεως dod TAVTE ὃς τὰ ἔχοντα THY γλῶτταν 

διχρόαν εἰ χαὶ λίχνα ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ εὐπο- 
es ρεῖν πολλῆς τῇ ς τροφῆς ἰσχνά ἐστι. λέγει δὲ καὶ περὶ τοῦ ποταμίου χροχο- 

) ΄ 

δείλου χινεῖν ἘΠ ἄνω σιαγόνα ὃι αἰτίαν τοιαύτην" eas (40, Φησίν, 
> Vv ‘ ~ ~ 5 \ a~ ΄ 

ἀχρήστους ἔχει τοὺς πόδας πρὸς τὸ λαβεῖν χαὶ χατασχεῖν, ἀντὶ ποδῶν ἢ 

φύσις τὸ στόμα χρήσιμον αὐτῷ πεποίηχεν: Sev οὖν χρήσιμον ἣν ἰσχυρο- 
. 

" 

τάτην γενέσϑαι τὴν πληγήν, ἐχεῖϑεν χαὶ τὴν σιαγόνα χινεῖσϑαι πεποίηχεν. 
Ἁ Vv la Ἁ Ww 

L ἢ ἄνωϑεν" εἰχότως ἄρα τὴν ἄνω σια- ἰσχυροτέρα δὲ γίνεται ἣ πληγὴ ἀξ 
γόνα χινεῖσϑαι πεποίηχε. xal τοῖς μὲν χαρχίνοις χαὶ (τοῖς) ἄλλοις, ὅσοις 

ἐνδέχεται σχολαίως τὴν λῆψιν ποιεῖσϑαι διὰ τὸ μὴ ἐν ὑγρῷ εἶναι τὴν 
~ ~ , v a ‘ ,_~ ‘ Ἁ ’ 

χρῆσιν τοῦ στόματος (τὰ γὰρ | ἔνυδρα χαὶ τὴν λῆψιν zat τὴν χατάποσιν 
> ΄ ~ ΄ eee 

a ποιεῖται) τοῖς μὲν Ἢ ΠΣ χαὶ τοῖς τοιούτοις Tif: τὰ 

μόρια, χαὶ ἄλλα μὲν ἔχει πρὸς τὸ λαβεῖν χαὶ χατασχεῖν, ἄλλα δὲ πρὸς τὸ 

acacia’ τοῖς ὃξ χροχοδείλοις χαὶ πρὸς τὸ λαμβάνειν χαὶ πρὸς τὸ μασᾶ- " rt ‘ 

σϑαι τὸ στόμα πεποίηχεν ἣ φύσις χρήσιμον. 
σ΄ \ \ 4 5 ΄ S A . >) = 

). Oe 2 ει OF τοὺς ξις ξ ξ ϊ ξπειο p. 691029 Λέγει ὃὲ τοὺς ὄφεις μὴ ἔχειν αὐχένα διὰ τάδε" ἐπειδὴ 
\ γὰρ ὃ αὐχὴν μεταξύ ι χεφαλῆς χαὶ ὥμων, of ὃξ ὄφεις ὥμους 

οὐχ ἔχουσιν, οὐδ᾽ ἂν αὐχένα ἔχοιεν: 6 γὰρ αὐχήν, ὡς εἴρητα!, τοῖς 
5 ΄ 

εἰρημένοις το λον δ τουτέστι τῇ χεφαλῇ χαὶ τοῖς ὥμοις διορί 

τε χαὶ περιορίζεται. λέγει δὲ τοὺς ὄφεις σ χ 

εἰς τοὔπισϑεν ἠρεμοῦντος τοῦ λοιποῦ σώματος. οὐ τοῦτο δέ 

φησιν ὅτι ἀχινητίζοντος πάμπαν τοῦ λοιποῦ σώμ, 
5 , ‘ \ x yr \ > 4 , \ 

(κινούμενος γὰρ τὴν χεφαλὴν αἴρει te χαὶ εἰς τοὔπισϑεν στρέφει), ἀλλὰ 

ξ, 
-Ἑ, wa «Ξὸν 5 δ = qe On. < °o < a ° 7 ~ ΟΝ <= δὰ 

“on 
τὸ ἠρεμοῦντος ἀντὶ τοῦ ἐν υγχάνει 

ει δὰ em διὰ γὰρ χαμπῶν τὴν 
wow > 

πορείας τος, ἐν δὴ τῷ τοιούτῳ 

‘ 

τῷ α 
ὃν χινούμενον, εἴληπται" τυγχάν 

χίνησιν ποιεῖται, ὡς ἐν τοῖς [Περὶ ζ 

σχήματι ὧν χαὶ χινούμενος αἴρει τε χαὶ στ Eis τὴν χεφαλὴν χαὶ φυλάττει τὸ 

ὄπισϑεν. λέγει δὲ τὴν τῆς χεφαλῆς εἰς τοὔπισϑεν στροφὴν ποιεῖσϑαι διὰ 
al , A \ A c la ’ὔὕ ‘ 5 , ᾿ 5 

δύο αἰτίας, διὰ μὲν τὴν ὑλιχήν (ταύτην γὰρ ἀνάγχην εἶπεν), ὅτι ἑλχτόν 

ἐστι, χαϑάπερ χαὶ τὰ ἔντουα, διὰ δὲ τὸ βέλτιστον χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα χάριν 

ὃ φυλαχῆς τῶν ὄπισϑεν βλαπτόντων. λέγει δὲ τὸν χαμαιλέοντα εἶναι ἰσχνό- 

3 τῇ om. ἃ 8 διχρόαν ἃ 13 γίνεσϑαι ἃ 14 62] γὰρ a 14. 15 

ἄνω σιαγόνων P 15 χαὶ post χαρχίνοις om. ἃ τοῖς addidi 11 

ypu ἃ 20. 21 τοῖς δὲ --- μασᾶσϑαι om. P 24 ἔχοι P 29 τοὔπισϑεν] 

τοῦ 
» 

91 

40 

15 

10 

τῶν 

ἔνυ- 

πίσω Ρ 31 ὧν χινούμενος ἃ χαμπτῶν Ρ 32 ἐν τοῖς Περὶ 

ζῴων͵ πορείας] c. 9 33 τὴν] τὸ Ρ 35 ἑλχτὸν Pa Arist. S: ἑλιχτόν recte 

Arist. vulg. 
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ethoy Ψυχρόν, τὸ δὲ ψυχρὸν οὐ ϑερμόν ὁξιλὸν φψύχρον, TO GS οὔχρον O ΞΡΙ 

xX 5 Pas Lj Ξ ms A or 7 ΜῈ & ὀλίγαιμον ἰσχνόν: ἣ γὰρ εὐσαρχία διὰ 

πέψιν αἵματος γίνεται. 
Η eS ΄ v ΄ v = ¢ 

p. 692b15 Οἱ δὲ ὄρνιϑες, φησίν, ἔχουσι τὴν τοῦ ῥύγχους φύσιν περιτ- 20 

5 τήν, ἤτοι πο ἢ μᾶλλον εὖ τ πρὸς φυλαχὴν τῶν ἐπιβουλευόντων. 
i~ 

5 ~ ΄ \ 
λέγει G8 αὐτοὺς ἔχειν χαὶ tov αὐχένα τεταμένον zat εὐθύτατον χαὶ οὐχὶ 

/ A σ 5 Ss Ἁ 5 ΄, ce Mv 2 \ ΖᾺ 

χεχαμμένον. poe χαὶ ὅτι εἰ etyov βραχὺν αὐχένα οἱ ὄρνιϑες ἐπὶ σχέλεσι 
c , ~ ~ ~ 7 ar 

μαχροῖς, οὐχ ἂν ὑπηρέτει αὐτοῖς πρὸς THY ἀπὸ τῆς γῆς νομήν. ὁμοίως δὲ 
A > ὡς ae apley , JZ σ \ Ἃ Pe! 

ἄχρηστος ἂν ἦν, εἰ μαχρὸς ἦν ἐπὶ σχέλεσι βραχέσιν: εἵλχετο γὰρ dv ἐπὶ 
- — — ~ > , \ ΄ > > ~ xn > ~~ 

10 τῆς γῆς χαὶ παρεῖχεν αὐτοῖς βάρος χαὶ πόνον. Bee ὃς ἀχρεῖος av ἣν 2% 
3 ‘ ~ » ΄ ~ 3 

ἐπὶ τῶν σαρχοφάγων, εἰ paxpos ὑπῆρχεν αὐτοῖς, χαὶ ἐναντίος πρὸς τὸν 
Az ΄ Ἁ A ue Poti Las ΄ Ὧν 5 A Lee 3 / = pe 

βίον. ὁ γὰρ μαχρὸς αὐχὴν ἘΠῚ ὃ δὲ βραχὺς ἰσχυρός: δέονται ὃξ 
“- εὖ > ~ ~ ’ 

ἰσχυροῦ διὰ τὸ τὸν βίον αὐτῶν χαὶ τὸ ζῆν εἶναι ἐχ τοῦ χρατεῖν χαὶ ϑηρεύειν. 
2 wv > > 4 Vv δι 

τὰ αὐτὰ δὲ εἴρηχεν ἅμα τε σε ον τοῦα χαὶ διῃρημένους ἔχοντα τοὺς 
> > ΄ ALT. » ΄ ~ 

15 πόδας χαὶ σεσιμωμένους, διῃρημένους μέν, διότι οὔχ εἰσιν ὥσπερ ot τῶν 

χηνῶν χαὶ νησσῶν, ἀλλ ἐσχισμένοι ὥσπερ xa τῶν ἀλεχτορίδων. διὰ τοῦτο 80 ΤΕ 
οὖν αὐτοὺς εἶπε διῃρημένους, στεγανόποδα δὲ εἶναι αὐτά, διότι πλατυ- 
rr + v \ ΄ v > ry ΄ 7 
δάχτυλα ὄντα χαὶ σεσιμωμένους ἔχοντα τοὺς δαχτύλους, τουτέστιν ὥσπερ 

- ees = ει me > v \ > ΄ 

σιυμὴν ῥῖνα (ἢ γὰρ σιμὴ ῥὶς πλατεῖα ἐστι) πλατεῖς οὖν ἔχοντα τοὺς δαχτύ- 
+ wpe! \ See, ΄ ΄ 55» 5 » » xs ~ 

20 hous χαὶ διὰ τὸ πλάτος ἁπτομένους ἀλλήλων οὐδὲν ἀποδέουσι τῶν στε- 
΄ id mY x \ ΄ la > ~ 

γανοπόδων. ἁπλῶς δὲ στεγανόποδα λέγει τὰ χυρίως eae, οἷον Ba 
~ \ a \ , 

χῆνας χαὶ τὰ ὅμοια, χατὰ δὲ τὸ μόριον ταὐτὸ στεγανόποδαά φησι τὰ σεσι- 
' Μ Ἁ > 4 a \ ~ ~ υωμένους ἔχοντα τοὺς δαχτύλους. λέγει O τὰ πρανῆ TOD πε ύκν. χαὶ τὰ 

> 

ὕπτια ual τὰ ἐπὶ τῶν τετραπόδων χαλούμενα ϑώραχος μέρη 
> / ωὺ ΄ 

25 ϑων εἶναι ὁλοφυ ἢ, τουτέστι περι #0 : χαὶ στρογγύλα. λέγει ὃξ τὰς πτέρυ- 
Vv 5 ’,’ > J ~ , 

(ee iexew ἀπηρτημένας ἀπὸ τῶν βραχιόνων, λέγων βραχίονας ἐπὶ τῶν ὀρνί- 
Ἁ ‘ = eee car Ἐ k ae PENG pa σας - ὕων τὸ μόριον τὸ ἀναλογοῦν τῷ ἡμετέρῳ βραχίονι, τὸ G2 λοιπὸν τὸ ἀπὸ 40 

-- - το - - ca ’, >} ad > , 

τοῦ αναλογοῦντος τῷ ἡμετέρῳ ὡλεχράνω (ὠλέχρανον δ᾽ ἐστὶ dt οὐ χαυ- 
i ῃ i i i ‘ ' ἢ 
n ΄ \ . > > + ~ ~ ΄ , 9. ΄ 

πτεται O βραχίων) τὸ δὴ ἀπὸ τοῦ αναλογοῦντος τῷ ἡμετερῷ ὠλεχρᾶάνῳ 
Pe Ἂ - 4 vs 5 ξ“Ῥ Vv Sh ΄ v ἘΞ \ nes 

30 ἄχρι τοῦ τέλους WEPOS eae ὀνομάζει. EYOUGL OF οἱ ὄρνιϑες τὰ τελευ- 
~ ~ 5 , , ~ ~ at wv 

TOLL τῶν OLKELWY βραχιόνων τὰ προσπεφυχοτα τοις VWTOLS, ταῦτα on ἔχουσιν 
> ‘ 5 . ΄ v \ x \ ΄ ν 

αντι ὠυοπλάτης. ἔχουσι δὲ χαὶ τὰ σχέλη χεχαυμενα ELGW πρὸς i> 1 h 
ὃ \ ar Le > Q) > » 

χαὶ οὐχ ἔξωϑεν ὥσπ τερ ἀνὺρ OWTOS. TAS OF πτερύγας, αν WY ἐγχουσι τὸ 
‘ 

\ > , > Ἁ ΄ ΄ at 

τετράποδα TO. πρύσϑια σχελη; ἔχουσι χεχαμμενας ETL τὸ περιίφερες. τὶ OE 
‘ \ Ve \ ΄ 

85 τὸ ἔσω χαὶ ἔξω χαὶ περιφερές, Ι 
΄ 4 5 

! 

, ~ > ~ ~ 5 ~ \ ’ 

TOGELES oyohs αις" ExXEWTS γάρ GLAELA THUTA εχξ YAO οὗτος TEPt TOUTWY 

) 

Vv. ΄ 5 5 ἈΝ 

ξειρηται! Wot ἕν TALS εἰς TO 

> ons v ε Fer 

οὖν τὸ μὲν στῆϑος ἔχουσιν ot ὄρνιϑες ὀξύ, 123 
\ / 5 7 NQ 

προηϊουμένως 

\ ‘ ΄ ‘ \ / ΄ , 

τας OF TTEPVYAS χαι τοὺς βραχίονας OLUTWOL χεχάμμξενους, ειχώτῶς συμβαινει 

ἘΝ ~ 5 ~ τὰ a5 s » ον δι 

τὸ σώμα αὐτῶν εἰναι OKOQDES, το": TEGIGSO ὲς χαὶ στρογγύλον. ETEL OF 

2 δὲ ante μὴ om. a 7 λέγει δὲ ὅτι a 11 ἐναντίως Ρ 19 ἔχοντες 

26 ἀπὸ Pa Arist. codd. plerique: ἀντὶ Arist. vulg. 28 et 29 ὀλενοχράνῳ et ὀλενό- 

“PAVOV ἃ 92 post ἀντὶ add. τῆς a 94 χεχαμμένα P 90. JO ἐν ταῖς 

Περὶ ζῴων πορείας σχολαῖς] Ald. fol. 176v 38 οὕτως a 
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15 
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ναιμα τέτρασι σημείοις χινεῖται, ὡς ἐν τοῖς [Περὶ ζῴων πορείας 
\ 

‘ 

me ἀν» > ~ " - > , ΄ > 

¢ wa iva cott δίπουν TO τῶν ὀρνίϑων γενος. εἰ γάρ 

Vv 
Ξ- 
[ 

5 
ξ Φ 

>] ~ 5 , , ~ , ‘ Ἁ 

ποῦν, ἐχινεῖτο ἂν πλείοσι τῶν τεττάρων σημείων, τοῖς τέτρασι ποσὶ χαὶ 
- ΄ » ᾿Ὁ v ~ ΄ ΄ - 

ταῖς δυσὶ πτέρυξιν. οὐδὲν δὲ ἔναιμον πλείοσι: τῶν τεττάρων σημείων χινεῖται, 
τος δ ὅτι δὲ χαὶ ὁ ἀνϑρωπος τέτρασι σημείοις χινεῖται, 

- ᾿ . ~ , > > ΄ 
sy τοῖς ποσὶ ual δύο ὃὲ τοῖς ὥμοις, δέδειχται χαὶ τοῦτο ἐν ἐχείνοις. 

, ὯΝ Ἁ v Ἂ " Vad A \ , ΣΌΝ. 

\SYEt OS TOUS ὄρνιϑας εἰναι τονιχοὺς XAL ἰσχυροὺς UOTE τὰ πτερυγία. λεγξι 

ay " A σ tad ~ “Ἃ ᾽ ae 2 ΞΟ: a4 ἘΞ »“᾿ = ᾿] ΄ 

δὲ χαὶ πάντα ὅσα ζῳοτοχεῖται ἢ ὠοτοχεῖται ἐν τῇ γενέσει ἔχειν ὀμφαλόν. 
> , ΄ va ἡ ἢ > Ae SS! ’ 3 ΄ 

τῶν δ᾽ ὀρνίϑων αὐξηϑέντων ἀδηλός ἐστιν. λέγει δὲ τὴν ἀχριβῆ τού- 
Ἢ Ὧν 3 ~ b] ~ " wo | , ‘ ες ᾿ 5 

τῶν αἰτιὰν ELTELY ἐν τοις [Περὶ SWWY γένξσξως, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦϑα λέγει 
>] ~ ΄ 5 ‘ , > 

ὅτι ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων ἢ σύμφυσις τοῦ ὀμφαλοῦ εἰς τὸ ἔντερόν ἐστιν, 
te 

0 

ὯΝ 5 " ΤΡ en ey mind - 
oc ἔντερον δύναται Εεχτος εἰναι τοῦ ϑώραχος" OLA τοῦτο Ξισεργχόμενος 

, vn >] Ἁ ~ 5 ΄σ e > ng 5 \ Ὧν ~ ¥ >] 

ἄδηλος ytvetat ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων ὁ ὀμφαλός. ἐπὶ ὃξ τῶν ζῳοτόχων ἐπειδὴ 

υ ὃ (η΄ G ~ Os 
“ 

[0] [4] [ὩΣ Cc. < R ΜΕΝ aA 2 cc (ὃ ~ ει o- wy 

΄ ~ » 

ὁριόν τι τῶν φλεβῶν τυγχάνει ὃν ὃ ὀμφαλός, al 

ναι χαὶ περὶ τὸ δέρμα, εὐλόγως ἐστὶ φανερός. λέγει 6& τοὺς πτητιχοὺς 

ὄρνιϑας ὡς πρὸς τὴν ἀναλογίαν τοῦ οἰχείου σώματος μεγάλας ἔχειν τὰς 
, , ar wv > ‘ 

πτέρυγας χαὶ τὰ ἐν ταύταις τος Πρ ἐς γαμψώνυξιν ἄχρηστα εἶναι τὸ 

Oy πλῆκτρα, ὑπάρχειν OF μᾶλλον ταῦτα ἐν τοῖς τῶν βαρέων ὀρνίϑων σχέλεσι, 

διὰ τὸ χρήσιυα εἶναι ἐν ταῖς πεζαῖς μάχαις. τούτοις δὲ τοῖς βαρέσιν ὄρνισι 

χαὶ πεζεύουσιν οὐ μόνον ἄχρηστοί εἰσιν οἱ Ἰαμψοὶ ὄνυχες. ἀλλὰ χαὶ βλα- 
’΄ > μὰ - 3 >~ 

βεροί: ἐμπηγνύμενοι γὰρ ἐν τῇ γῇ οὐχ ἐῶσιν a 

ota. διὸ χαὶ τὰ γαμψώνυχα πάντα γαλεπῶς πορεύεται 7 οὐδὲ πορεύεται, 
> Ἁ δ, εἰν ar ~ ΄ o ,~ Vv \ ae ὦ 

ἀλλὰ ἅλλεται. οὐδεὶς ὃὲ τῶν dovidwy ἅμα πλῆχτρά te ἔχει χαὶ ῥύγχους 

υέγεϑος, ὁμοίως ὃὲ χαὶ ὀνύχων μέγεϑος ἐπὶ τῶν ποδῶν τούτου {ap ἐστι 

δηλωτιχὸν τὸ ἅμα δ᾽ ἄλλοϑι xat ἄλλοϑι Exacta τούτων οὐ ποιε 

ἀσϑενὴς γὰρ γίνεται ἢ ὕλη aos ge διασπωμένη. “AL οὐχ Goxet ἅμα εἰς 
~ oe, ~ > Ἔν \ e . Ἁ c a fn > 

γένεσιν πολλῶν. εἰσὶ δὲ οἱ δάχτυλοι τῶν μὴ ἁπλῶς στεγανοπόδων οἷον Ὁ ὃ 
~ , si \ Ἃ Ἃ ~ 5 ’ Ἁ 

πλάται χαὶ χῶπαι συνεχεῖς. λέγει δὲ χαὶ ὅτι xav ἣ τῶν ἰχϑύων τὰ πτε- 

ρύγια χοπῇ ἣ τῶν στεγανοπόδων οἱ πόδες σχισϑῶσιν, οὐχέτι νέουσιν. 
Vv . U ~ , > 

ἔνιοι ὃὲ τῶν ὀρνίϑων μαχροσχελεῖς εἰσι διὰ τὸ τὸν βίον τῶν τοιούτων ἐν 

h χαὶ τέλμασιν εἶναι. 7 δὲ φύσις ποιεῖ τὰ ὄργανα ὁμοίως χαὶ 7 τέχνη τ᾿ a - 

My (a 

’ x \ Vv » > > ᾿ Vv wo 4 a ἃ ‘ 

ἡξια TAOS τὰ ἡ τῷ αλλ οὐ τὰ ξεργὰ προς τὰ οργᾶνα. Ola Wey OUV τὶ Ma εἰ Pt 
\ > σ ee » > ΄ > \ an X 

| πλωτὰ εἶναι τὰ ἐν ἕλεσι ζῶντα οὔχ εἰσι στεγανόποδα, διὰ ὃδὲ τὸ 

πείχοντι, τουτέστιν ἐν πηλοῖς χαὶ τέλμασιν εἶναι τὸν βίον αὖτ 

σχελῇ χαὶ πα τδλα: εἰ μὲν γὰρ ἣν ἐν τῇ ξηρᾷ ὃ βίος αὐτῶν, ἦσαν 
> \ Ἃ ΡΞ σ δ , , Qi’ α > dv βραχυδάχτυλα, ἵνα μὴ προσπταίοντα βλάπτοιντο" ἐπειδὴ δὲ ἐν ὑπείχοντι, 

ν > Si ‘ ἤγουν τέλματι, πεποίηχεν αὐτὰ ἣ φύσις μαχροδάχτυλα. ἐπεὶ δὲ πτητιχὰ 

, 

15 

20 

1 ἐν τοῖς Περὶ ζῴων πορείας] c. 6.7 5 ἐν ἐχείνοις] c. 6 p. 707220 6 ἐν ἐχεί- 

νοις] c. 5 p. 106226 δὲ τοῖς ὥμοις] τῶν ὥμων P 9 post ὀρνίϑων add. 
τῶν P ἄδηλόν ἐστιν P 10 ἐν τοῖς Περὶ ζῴων γενέσεως] ef. T° 3 12 εἰσερ- 

χόμενος scripsi: εἰσερχόμενον P: εἰσερχομένου a 13 ἄδηλον a 25 post ἀλλὰ add. 
>? 

χαὶ a δὲ] yap P τῶν supr. vers. add. P 25 τὸ] τὸ 5° P 

29 σγιϑῶσιν a 31 ὁμοίως καὶ---τὰ ὄργανα (32) om. P 36 προσπταίοντες 
' PY ' 
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M2 Σ γέ =; - Bs #6 ~ \ ἕῷ ote aw Se 3 ~ συ. ren 

μεν οὐχ StOl τὰ EV τελμαᾶσι χαὶ ἕλεσι κῶντᾶ, EX τὴς Ὁ αὑτης DATS εἰσι 

τὸ πάντα ἤτοι τὸ ὀρροπύγιον, τὸ ῥύγχος, σχέλη, (ot) ὄνυχες, τὰ ae 

(2% τῆς γεώδους γάρ) ἢ υέλλουσα χαταναλίσχεσϑαι ὕλη εἰς αὔξησιν ὀρρο- 

πυγίου εἰς τὰ σχέλη χαταναλισχομένη, τὰ υὲν σχέλη ηὔξησεν, ἐχεῖνο δὲ | / t | | ᾽ 

βραγύτατον ἐγεγύνει. χαὶ τὰ υὲν μαχροσχελῆ τὴν πτῆσιν ποιεῖται εἰς τὸ 
rt € i ‘ Ὶ | | 1 σι 

ὄπισϑεν ἀποτείνοντα τὰ σχέλη (χρῆται γὰρ αὐτοῖς ἀντὶ πηδαλίου, ὥσπερ 40 

(η΄ ἄλλα τῷ ὀρροπυγίῳ) βραχυσχελῇ τῷ μὲν ὀρροπυγίῳ, ὡς εἴρηται mF Chat enc τ γος PAXUGAEAT, τῷ | PP Wan) S εἰρηταᾶι; 

χρώμενα ἀντὶ πηδαλίου, τὰ σχέλη ἔχουσι πρὸς τῇ γαστρί. ἀλλὰ τοῖς μὲν 

βραχυσχελέσιν ὄντα πρὸς τῇ γαστρὶ οὐχ ἐμποδίζει πρὸς τὴν πτῆσιν, τοῖς 
5 NE ἊΝ 7 FP Vv αὶ dp re \ , Aird ὃς A é ἐν 

10 δὲ γαμψώνυξιν ὄντα ἐν αὐτῇ χαὶ συμβάλλεται μεγάλα πρὸς ἁρπαγήν" ἐν 

τῇ γαστρὶ γὰρ χείμενα εὐχόλως ἁρπάζουσι τὰ διωχόμενα. λέγει δὲ τοὺς 

ἔχοντας λεπτὸν χαὶ μαχρὸν τὸν αὐχένα ἵπτασϑαι συγχάμπτοντας αὐτόν" 4 
35> ~ \ le yh \ ς X\ { \ ΄ ¢ \ οὐδαυῶς γὰρ ϑραύεται, διὰ τὸ ὡσπερεὶ σχέπεσϑαι χαὶ φυλάττεσθαι ὑπὸ 
~ ~ ΄ Ὁ ΄ Vv ΄ - ~ 

τῶν χαυπῶν. πάντες 58 of ὄρνιϑες ἔχουσιν ἰσχίον, ἐχεῖσε δὲ ἔχουσι τοῦτο 
>] \ σ ᾿ ΄ ΄ oO > 5 Vv. 

15 xelusvov, ὅπου οὐχ ἂν Sanya τις ὅλως εἶναι ἰσχίον: ἐντὸς γὰρ ἔχουσι 
~ , ar ~ ~ 

τοῦτο τοῦ ϑώραχος xetuevov, ἐφεξῆς δὲ τῷ ἰσχίῳ τὸν μηρὸν συνεχῆ υὲν 
͵ 

τῷ ἰσχίῳ, ἐχτὸς δὲ τοῦ | Is ἴσχει δὲ χαὶ ἰσοδυναμεῖ τὸ τοιοῦτον 124 

γὰρ μέχρι μέσης τῆς ES. αἴτιον δὲ τοῦ 
\ 

δίπουν εἶναι τὸ τῶν ὀρνίϑων γένος χαὶ wy peer 

ἰσχίον δύο μηροῖς" τείνει 

τετάσϑαι μέχρις αὐτῆς τὸ 
20 ὥστε εἴ γε βραχὺ τὸ τῶν ὀρνίϑων γένος ee τὸ ἰσχίον χαὶ ἀπὸ τῆς ἕδρας 

5 > ~ , > ΄ ἀρχόμενον χαὶ μὴ ἐρηρεισμένον μέχρι -μέσης τῆς γαστρός, εἶτα τὸ σχέλος 
΄΄ “4 S 

εὐϑὺ ἐχόμενον, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τετράποσιν ἔχει, εἰ δὴ οὕτως 5 

ἴχεν, ἠδυνάτει ἂν ὅλως ἑστάναι. 6 μὲν γὰρ ἄνθρωπος, καίτοι οὕτως 

χων, δύναται ὀρϑὸς ἑστάναι, ὅτι φύσει ἐστὶν ὄρϑιος χαὶ οὐ νανώδης" οἱ δὲ 
ῃ 

2 Oz @ 
~ 

ὄρνιϑες οὔτε ὄρϑιοι χαὶ νανώδεις, οὔτε πρόσϑια σχέλη ἔχουσιν. ἀντὶ οὖν τῷ σι 

τῶν προσϑίων σχελῶν μαχρὸν ἣ φύσις τὸ ἰσχίον ποιήσασα εἰς μέσον προσ- 
΄ CnC a. ¢ ΄ - ” \ ry o \ ~ 
ἤρεισεν. ὑπέϑηχε OF ἢ φύσις τοῖς ὀρνισι τὰ΄ σχέλη ὅπου χαὶ χεῖνται, 10 

ὅπως μήτε ἔμπροσθεν τοῦ σώματος ῥέποντος μήτε ὄπισϑεν, ἀλλ᾽ ἰσορρόπου 

τοῦ βάρους ὄντος, μιχρὸν πάμπαν εἰς τοὔπισϑεν παρεγχλίνοντος ἀνεμποδίστως 

\ 

δ \ fe ΩΣ Ὁ , aN Ἀ ΄ Vv ’ὔ v 

30 δύνηται τὴν πορείαν ποιεῖσϑαι. λέγει δὲ χαὶ πάντας ὄρνιϑας τέσσαρας ἔχειν 
o > v ~ ~ 

σ ἕνα δ᾽ ὄπισϑεν. ἐπὶ δὲ τῶν μαχρῶν τοὺς δαχτύλους, τρεῖς μὲν ἔυπρο 
> “ὦ 3 ΄ fe! v C IN AS \ ’ + σ ἌΡΤΟΝ δοχεῖ ἐλλείπεν 6 ὄπισϑεν δάχτυλος διὰ τὸ βραχύτοτος εἶναι, ὥσπερ ἐπὶ 

τῆς χρεχόύς. 
p. θ9δν Td δὲ γένος, φησί, τῶν ἰχϑύων μᾶλλον τῶν πτηνῶν χεχολό- 15 

γε ς Vv 

35 βωται χαὶ ἐστέρηται τῶν ἐχτὸς μορίων. ot μὲν γὰρ ὄρνιϑες udv ἐστέρηνται 
΄ ς Ne) SE Ὧν Vv ΄ Vv 

χειρῶν, ἀλλ᾽ ἔχουσιν ἀντ᾽ αὐτῶν πτέρυγας, of δ᾽ ἰχϑύες οὔτε σχέλη οὔτε 
τς - v σ ~ ~ " 

πτέρυγας οὔτε χεῖρας ἔχουσι. τὸ δὲ ὅλον περὶ τῇ χεφαλῇ τὸ χύτος 
, » , ~ 5 ~ Vv >] \ τ ἸῺ. > σ A , \ 

συνεχές ἐστι μέχρι τῆς οὐρᾶς ἴσον ἐστὶ τῷ GAA ὅλον τὸ χῦτος χαὶ 

2 of addidi 14 χαμπτῶν P 15 ὅλως om. P 24 ὀρθῶς P 

28 ῥέποντα P 29 ὄντα P παρεχκχλίνοντος a 30 δύνανται P 

πάντα ὄρνιϑα P 81 περὶ τῇ χεφαλῇ P Arist. SU: περὶ thy χεφαλὴν ἃ: ἀπὸ τῆς 

% os λῆς Arist. vulg. 38 ἴσον ἐστὶ τῷ--τῆς οὐρᾶς (p. 95,5) in marg. add. simulque 

πήγαγε iterat P ὅλου a 



σι 

10 

30 
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\ ~ ~ , 3 ~ 

τὸ σῶμα τῶν ἰχϑύων τὸ ἀπὸ ais χεφαλῆς usypt τῆς οὐρᾶς συν ὥ ™~ ὮΝ n x R 

ἕν ἐστιν ὡσπερεὶ χύλινδρος, wh ἔχον διαρϑρώσεις ποδῶν ἢ χειρῶν᾽. εἰπὼν 
“ ΄ - εἰς 

δὲ ὅτι συνεγές ἐστι μέχρι τῆς οὐρᾶς, ἐπήγαγε ταύτην δὲ τὴν οὐρὰν od; ᾷ ΓΛ i ΠῚ | | 
> ΄ ΄ ἜΝ 7 ¢ \ + a. 

wotav ἔχουσι πάντες οἱ ἰχϑύες, GAN of μὲν παραπλησίαν, τῶν δὲ 
v 5» area ‘ ΄ σ = ΄ ‘ ἕν > ~( 

meee ἔνια ἀχανϑώδη καὶ μακράν, ὥσπερ βάτος. τὸ δὲ ἢ ἐχεῖϑεν 

γὰρ αὔξησις γίνεται εἰς τὸ πλάτος δηλωτιχόν ἐστι τοῦ ἢ OA 
, - > -~ ‘ \ ~ ‘ 

uchhovoa χαταναλωϑῆναι εἰς τὸ αὐξῆσαι ual μαχρὰν ποιῆσαι τὴν 9 ΐ | | ‘ i | 
“7 ΄ > ΚΝ ~ ΄ ᾿ o 

χαταναλίσχεται εἰς τὸ πλάτος᾽. χαὶ διὰ τοῦτο al τρυγόνες χαὶ εἴ τι ἕτερον 

τοιοῦτον σέλαχός ἐστιν, ἀντὶ μαχροῦ χαὶ ἀχανϑώδους βραχὺ χαὶ σαρχῶδες oO 

~ ee! or ‘ ΄ ΄ Ἢ 

ἔχουσι τὸ οὐραῖον διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, (δι᾽) ἥνπερ καὶ αἱ νάρχαι. τὸ δὲ 
\ ‘ > ~ 

τῶν μὲν οὖν τοιούτων ἀχανϑῶδες χαὶ μαχρὸν οὐ περὶ τῶν τρυγόνων 
ca RS yy v > 

εἴρηται χαὶ ναρχῶν, ἀλλὰ χαὶ περὶ ὧν πρὸ ὀλίγου εἰρηχεν εἰ τὶ ~ c ἘΣ ἘΞ τ 
Or - ὋΝ a 

a ee κ 

δὲ πλατέων ἔνια ἀχανϑώδη χαὶ μαχράν. λέγει δὲ χαὶ ὅτι of βάτρα- 

χοι διὰ τὸ μὴ σαρχῶδες ἔχειν τὸ πλάτος τὸ ἐμπρόσϑιον, τὸ ΠΟ δ 

ἐχεῖϑεν σαρχῶδες πρὸς τὸ ὄπισϑεν ἔϑηχεν ἢ φύσις χαὶ τὴν οὐράν. οὐχ 

ἔχουσι 68 χῶλα ἀπηρτημένα οἱ ἰχϑύες, ὅτι νευστιχή ἐστιν ἢ φύσις αὐτῶν 

χαὶ οὐ. πορευτιχή, τοῖς δὲ παρ ah ἁρυόζει τὰ χῶλα ἘΠῚ τὴν πορείαν. 

ἄλλως τε ἐπειδὴ τέτταρα ἔχουσι πτερ ὕγια; εἴπερ εἶχον χαὶ πόδας, ἐχινοῦντο 

ἂν πλείοσιν ἢ τέτρασι σημείοις rea ὄντα" οὐδὲν δὲ ae πλείοσι τῶν 

τεττάρων χινεῖται σημείων. ἔχουσι δὲ τῶν ἰχϑύων ὅσοι μὴ πλατεῖς τέτταρα 
, ΄ ‘ ’ \ id ‘A ~ >] ἊΝ \ 5 | Aan) ~ 

τερυγια O γάρ βάτος χαὶ ἢ τρυγῶν πλατεῖς εἰσι. λέγει OF τὰ οφιώθὴη τῶν μ᾿ ‘ 

ἰχϑύων. οἷόν ἐστιν 7 σμύραινα, μὴ ἔχειν πτερύγια, ἀλλὰ ταῖς χαμπαῖς χινεῖ- 
ἴω Vv ~ ~ 

σϑαι, ὥσπερ χαὶ of ὄφεις“ of γὰρ ὄφεις καὶ ἐν τῇ γῇ τὴν Topstav χαὶ ἐν 

τῷ ὕδατι τὴν νεῦσιν διὰ τῶν χαμπῶν ποιοῦνται, ὡς ἐν τοῖς [lest ζῴων 
ea ~ » > πορείας δέδειχται. οἱ δὲ ὀφιώδεις τῶν ἰχϑύων εἴπερ εἶχον πτερύγια, τέτταρα 

τ Ἃ ἂν εἶχον αὐτά: πᾶν γὰρ ἔναιμον τέτταρσι χινεῖται σημείοις. ἣ οὖν πρὸς - 

~ ~ \ ΧΆ ἣν μ᾿ 5 , A γ΄" Ἃ »» ~ a Av A 

τῇ χεφαλῇ ual σύνεγγυς εἶχον ἄν αὐτά, χαὶ μόλις ἄν ἐχινοῦντο διὰ τὸ 
\ \ 5 ἜΞλλ ν᾿ ~ bd v \ \ > \ Ἃ \ 4 

πολὺ τὸ ὀπίσϑιον εἶναι σῶμα, ἣ ὄπισϑεν, χαὶ τὸ αὐτὸ ἂν χαὶ οὕτω συνέ 
΄ 

᾿ς 

βαινεν, 7 τὰ μὲν δύο πρὸς τῇ χεφαλῇ, τὰ δὲ δύο πρὸς τῇ οὐρᾷ, χαὶ πάλιν 
Σ 
Ε χαχῶς ἂν ἐχινοῦντο διὰ τὸ πολὺ εἶναι τὸ μεταξὺ τῶν a σημείων. 

τὰ δὲ προμήχη τῶν ὀφιωδῶν χαὶ ἔχοντα δύο πτερύγια χέχρηνται τῇ χάμ- 

er ἀντὶ δύο πτερυγίων. ὅτι δὲ χαὶ διὰ τῶν tien χινήσεις γίνονται. 
σ - \ ‘ / Qf = 2 = [le \ ia , = eo ὥσπερ χαὶ διὰ ποδῶν χαὶ τ pOyoy, Sebetncat cy τῷ [lept ζῴων πορείας. 

διὰ μὲν οὖν τὰς χάμψεις ἔνυδρα ὄντα πῦον ἐν τῇ ξηρᾷ, διὰ δὲ τὸ ὀφιώδη 
> ~ 5» » 

εἶναι χαὶ ζῶσιν ἐν αὐτῇ πολὺν jes χαὶ τὰ Mey οὐχ εὐθὺ ἀσπαοίζει 

uo ϑνήσχει, ἀλλὰ μετὰ βραχύν τινα χρόνον, τὰ δὲ ὄντα οἰχεῖα 

φύσεως ἥττον, ἀντὶ τοῦ βραδέως, ἀσπαρίζει χαὶ ϑνήσχει. τῶν δὲ 

2 ὥσπερ ἃ χὐλινδρος ex χύλινδρον corr. P ἔχων a ἢ] zat P 

5 βάϑος a fom. P 10 δι᾿ ἥνπερ Arist.: ἥνπερ libri 12 δὲ delevi 

13 

22 
δὲ post τῶν om. a 15 πρὸς τὰ ὄπισϑεν a 19 post ἂν add. χαὶ ἃ 

05 

3:0 

or 
=D 

30 

410 

45 

μώραινα a πτὲέρύγιον a 24 τῶν om. a 24. 25 et 33 ἐν τοῖς 

Περὶ ζῴων πορείας} ο. 9 26 σημείοις χινεῖται coll. ἃ 91. 82 χέχτηνται 

χάμψιν ἃ 

‘ 

τὴν 
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~ r y ~ σ " ΄ >A \ , 
δύο π τερ ρύγια ν τοις πρᾶανεσιν SYEL ταῦτα, OOA W χωλύεται Ola TO πλατος. ᾿ . Ὁ t 

She 

δὶ 

A 4 κι X ~ Ψ bl 4 v ~ 2 ~ ~ 

πειδὴ γὰρ τὰ πτερύγια διὰ τὸ νεῖν ἔχει; εἴπερ ἔχει ταῦτα ἐν τῷ πρανεῖ 
χαὶ οὐχ ὑπὸ τὴν χοιλίαν πλατέα ὄντα, χωλυόμενα τὰ πτερύγια ὑπὸ τοῦ 

5 ΄ mw fo) i oO 3 >) 4 τ ~ ~ IS 

TAGZTOLS τοῦ ἰχϑύος απτεσ Dar “ah ῶς χαὶ STUTYGELWS πρὸς γευσιν τοὺ LOATOS, ὁ 

Υ x 5 οὐχ ἂν συνεργήσειξ. πρὸς τὴν νεῦσιν.᾿ ὥσπερ γὰρ εἰ ay Hoe 7 οτος ἰχϑύς, 
- εἶχε ὃὲ ἐν τῷ ἐπι τὰ πτερ ρύγια, οὐχ ay “oes τοῦ ὕδατος, χαν ues ee, 

ἀλλά ye πρὸς νεῦσιν οὐχ ἂν ἣν ἐπιτήδειος ἢ ἁφή, οὕτω καὶ ἐν ἐκείνοις 
a , v ~ ~ 

συμβαίνειν ἔδει. ἰστέον ὃὲ ὅτι τὰ ἔχοντα δύο πτερύγια πρὸς τῇ χεφαλῇ 
- ταῦτα ἔχει διὰ τὸ μὴ ἔχειν μῆχος τὸν τόπον τῆς χεφαλῆς, ὅπερ μῆχος 10 

, ΟῚ , . 2 "2 & “- ΄ 

10 χαμπτόμενον ἀντὶ πτερυγίων τὴν χίνησιν ποιήσεται" εἰ γὰρ ἣν προμήχης 
΄ / , 4 A ~ ~ ~ >) , c ἢ χεφαλή, ἐχάμπτετο ἂν xal τὴν τῶν πτερῶν χρῆσιν ἀνεπλήρουν at χαμ- 
mat. χαὶ ἐν μὲν τῇ χεφαλῇ a τὰ πτερύγια διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, 

’ 

\ 

α 

> a\ ~ ΟῚ > \ ~ 5) , ~ 

εν OF τῇ οὐρᾷ οὐχ ἔχουσι διὰ τὸ προμὴχ (εξ ELVAL TO TWY ἰχϑύων σωμα. 
i 

of δὲ βάτοι χαὶ τὰ λοιπὰ σελάχη ἀντὶ τῶν πτερυγίων τῷ ἐσχάτῳ καὶ πρὸς 
‘ ν ‘ 

15 TH οὐρᾷ πλάτει νέουσιν. ἣ δὲ yao χαὶ 6 βάτραχος ta Ev TH πρανεῖ 1b 

χάτω, τουτέστι τὰ πτερά, ἅπερ ἔχουσιν ἐν τῷ πρανεῖ, χάτω χαὶ πρὸς TH 
~ ~ Ψ ν " . = y > \ οὐρᾷ ταῦτα ἔχουσι. πλατεῖς yap ὄντες πρὸς τῇ χεφαλῇ; εἴπερ εἶχον τὰ 

πτερύγια ἐν τῷ ἐν αὐτῇ πρανεῖ, οὐδὲν ἂν ὠφέλει αὐτοὺς πρὸς τὴν νεῦσιν. 
nN a. ~ ~ ~ ~ Vv 

ἃ δὲ ἔχουσιν ἐν τοῖς ὑπτίοις πτερύγια, πρὸς TH χεφαλῇ ταῦτα ἐχοῦσιν" 
a) J ΄ ~ ¢ \ ΄ Ὑ \ , o © 0) ON 

20 οὗ γὰρ χωλύει ταῦτα ὑπὸ τὴν γαστέρα ὄντα τὸ πλάτος ἀπτεσθαι τοῦ ὕδατος 
\ 

χαὶ χινεῖσϑαι: τῶν γὰρ ἐν τοῖς πρανέσιν ὄντων πτερυγίων ἐστὶ χωλυτιχὸν 5 20 
\ ΄ δι 5 ) 5 \ ~ > ~ 

τὸ πλάτος. TO OF AAA αντὶ TOD avw ElattTM τοῦτο τῶν EV TH 
~ Vv ΄ 

πρανεῖ ἔχει τοιοῦτον ἂν εἴη" ᾿ ἐπειδὴ τὰ ἄνω μέρη τῶν ζῴων τιμιώτ Epa ἐστι 

τῶν χάτω, τὰ τὸν ἄνω τύπον χατέχοντα πτερύγια πεποίηχεν ἢ φύσις ἐλάττω. 
4 QA ΄ ? 

τὰ δὲ χατὰ τὸν χάτω μείζω, xavtad0a δὴ ἀντανίσωσιν ἢ φύσις ποιήσασα΄. τῷ σι 

p. 69602 Εἰπὼν δὲ ὅτι τὰ ἔχοντα βράγχια τὰ μὲν ἐπιχαλύμματα ἔχει 
ἐν τοῖς βραγχίοις, οὐχ ἀνταπέδωχε τὸν μέν σύνδεσμον πρὸς τὸν δέ. ἔχει % 

οὖν πάντα τὰ σελάχη ἐπιχαλύμματα τοῖς βραγχίοις" διὰ (γὰρ) τὸ εἶναι 

χονδράχανθϑα χαὶ διὰ τοῦτο μαλαχόσαρχα GAN οὐ σχληρόσαρχα οὐ χεχώ- 

80 λυται τὸ περὶ τὴν χεφαλὴν δέρμα χατέρχεσϑαι χαὶ ἐπιχαλύπτειν τὰ βραγχια. 
~ \ 

) γὰρ χόνδρος zal μάλιστα ὁ ἐν τοῖς ἰχϑύσι μαλαχός" εἰ O& οὗτος, χαὶ 

ἢ λοιπὴ σάρξ' εἰ γὰρ ὃ χύνδρος ὃ dvahoy@y ὀστῷ μαλαχός, δηλονότι χαὶ 30 

i λοιπὴ σάρξ. ἔτι αἱ χινήσεις τῶν μὲν ἀχανθϑωδῶν, ἥτοι τῶν μὴ ἐχόντων 

τὰς ἀχάνϑας χονδρώδεις χαὶ μαλαχάς, ἀλλὰ σχληράς, τούτων at χινήσεις 

85 βραδεῖαι τῷ μὴ ταχέως χάμπτεσϑαι διὰ τὴν σχληρότητα: πᾶσα δὲ χίνησις, 
ὡς ἐν τοῖς [Περὶ ζῴων πορείας δέδειχται, κατὰ ἔχτασιν καὶ χάμψιν τῶν 

χώλων γίνεται. ταῦτα εἰπὼν λέγε! ὅτι δεῖ τὰς χινήσεις τῶν ἐπιχαλυμμάτων 

ταχείας εἶναι. ἐπειδὴ γὰρ ὥσπερ ἥμῖν al fives πρὸς ἀναπνοὴν χαὶ ἐχπνοήν 35 

1 χωλύονται P 5 συνεργήσειε scripsi: συνεργήση libri 6 χἂν ἥπτετο a 

10 post ἀντὶ add. τῶν a 16 τουτούστι P 22 τῶν] tH P 25 χατὰ 

ἢ ΄ 5 Tv ΠΣ ᾿ ΕΣ > . - rahe ‘ ‘ * 7: 
τὸν χάτω] xa P 27 odx—tov δέ] cf. Arist. (p. 69623) SU 28 yap addidi 

32. 33 ef γὰρ ὁ--λοιπὴ σάρξ in marg. add. P 99 μὲν ex py corr. P: μὴ a 
oval 5] ~ , 90 ἐν τοῖς Ilept ζῴων πορείας] c. 9 
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εἰσιν, οὕτω χαὶ τοῖς ἰχϑύσιν ἢ τῶν βραγχίων φύσις, ἀλλὰ μὴν ἢ ἐχπνοὴ 

ταχέως Ἰίνεται, δεῖ ἄρα χαὶ τὰ ἐπιχαλύμματα τῶν βραγχίων τάχιστα χινεῖ- 

σϑαι, ὅπως μὴ ἐμποδίζοι τὴν οἷον ἀναπνοὴν χαὶ ἐχπνοὴν αὐτῶν. χαὶ διὰ 

τὸ δεῖν ταχεῖαν τὴν τῶν ἐπιχαλυμμάτων συστολὴν χαὶ διαστολὴν γίνεσθαι 

5 διὰ τὴν ἐχπνοήν φησιν ὅτι ἐν τοῖς σελαχώδεσιν οὐ μόνον τὰ ἐπιχαλύμματα 40 

ἀνοίγεται χαὶ χλείεται, ἀλλὰ zal αὐτῶν τῶν πόρων, obs ἐν Eantois ἔχει 

τὰ βράγχια, συναγωγὴ χαὶ διαστολὴ γίνεται, ὅπως πλείων ἢ ἣ ἐχπνηή’ 

ἀνοιγόμενοι γὰρ χαὶ οἱ πόροι δέχονται τὸ ὕδωρ ὥσπερ χαὶ τὰ ἐπιχαλύμ- 

ματα, χλειόμενοι δὲ ἀφιᾶσι. δηλοῖ δὲ διὰ τῆς ἐχπνοῆς ἅμα χαὶ τὴν εἴσπνευσιν. 

10 τοῦ δὲ τοὺς μὲν ἔχειν τῶν ἰχϑύων τὰ βράγχια διπλᾶ, ὥσπερ τις πόλις 45 

δυσὶ τείχεσι περιπ Repeat ivy, χαὶ τοῦ μὲν ἐντὸς ὄντος χαὶ περιεχομένου, 

ἐχτὸς χαὶ 7 τς ἔχοντος, τοῦ μὲν δὴ τοὺς | μὲν ἔχειν ταῦτα διπλᾶ, 126 

τοὺς δὲ ἁπλᾶ αἴτιον ἢ ὀλιγότης χαὶ τὸ πλῆϑος τοῦ t τὴν χαρδίαν Dep- περ 
Mens τ et ee ge NY (ae 

μοῦ. τὰ μὲν γὰρ ἔχοντα πολὺ τὸ ϑερμὸν δεῖται χαὶ πλείονος τῆς Eupucews, 
a. ΄ ΄ Ἀ ~ > 

15 γίνεται δὲ ἢ ἔωψυξις χαὶ πλείων χαὶ ταχεῖα ὑπὸ τῶν τλειύγῶν βραγχίων᾽ h 

«Ὁ Ν ~ ca v \ \ 2 57 ᾿ς ᾿ς ᾿ 

διὰ τοῦτο οὖν ἔχουσι τὰ βράγχια διπλᾶ, τὰ Oe ὀλίγον ἔχοντα τὸ ϑερμὸν 

ἁπλᾶ, “διότι χαὶ ἐλάττονος δεῖται τῆς καταψύξεως. τὰ ef οὖν λεγόμενα 5 

τοιαῦτα" χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν ϑάττω γὰρ χαὶ ἰσχυροτέραν τὴν χίνη- 

σιν δεῖ εἶναι τοῖς πλείω ἔχουσι ϑερμότητα τὴν χίνησιν ἀντὶ τοῦ 

20 κατάψυξιν εἴληφε" δεῖ yap ϑάττω καὶ ἰσχυροτέραν γίνεσϑαι τὴν κατάψυξιν 

τοῖς ἔχουσι πολλὴν ϑερμότητα. Keen δὲ τὰ πλείω βράγχια φύσιν ϑάττω 

χαὶ ἰσχυροτέραν ποιεῖν τὴν χατάψυξιν τῶν ἐλαττόνων' τὰ γὰρ ἐλάττονα 10 

᾿βράγχια καὶ βραδεῖαν χαὶ ἀσϑενεστέραν ταύτην ποιεῖται. χαὶ διὰ τοῦτο 

ἔνια τῶν ἐχόντων τὰ βράγχια ἐλάττω χαὶ ἁπλᾶ χαὶ ἧττον ἐγχρατῆ; του- 

95 τέστιν οὐδαμῶς ἰσχυρά, ἀλλὰ ἀσϑενῇ (τὸ γὰρ ἧττον ἐγχρατῆ ἀντὶ τοῦ οὐδα- 

υῶς ἰσχυρὰ εἴληπται" ἰσχυρὰ μὲν γὰρ χαὶ ἰσχυρὰν χαὶ ταχεῖαν ποιεῖται 

τὴν κατάψυξιν τὰ διπλᾶ χαὶ πολλὰ βράγχια, ἀσϑενῆ ὃὲ ταύτην ποιεῖται τὰ 

ἁπλᾶ, χαὶ ἐπὶ τούτῳ χαὶ ἢ ἀπ᾽ αὐτῶν χατάψυξις ἀσϑενής) διὰ τὸ ὀλίγον 15 
Ve 

> vv " Ξ - 

οὐ ποῖοι τὸ ϑερμὸν ual διὰ τοῦτο χαὶ βράγχια ὀλίγα, ἔνια αὐτῶν ἔξω τοῦ 

30 ὕδατος δύνανται ζῆν πολὺν χρόνον. τὰ μὲν (οὖν) ἔχοντα πολλὰ βράγχια 

διὰ τὸ περὶ τὴν χαρδίαν πολὺ ϑερμὸν καὶ δεόμενα πολλῆς τῆς χαταψύξεως 

Gun τῷ ἐξελθεῖν τοῦ ὕδατος ϑνήσχει: οὐ γὰρ δύναται ὁ ἀὴρ τοσαύτην 
3 ~ b) ΄ ~ ΄ ΣΝ a. » 

αὐτοῖς τὴν κατάψυξιν ἐμποιεῖν ὁπόσην τὸ ὕδωρ’ τὰ 62 ἔχοντα βραγχια 20 
>] [4 s A \ \ A 3 τς a7 Ve ‘ ΄ o~ Nye fi 

ὀλίγα διὰ τὸ χαὶ θερμὸν ὀλίγον δύναται ἔξω πολὺν χρόνον ζῆν. διὰ τι; 
σ 3 Ὁ Ὁ Ξ ! Ff = \ ~ we 7 τ 

85 ὅτι οὐ δεῖται πολλῆς τῆς χαταψύξζεως. χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως. 
΄ Vv , 

p. 696023 Τὰ δὲ στόματα τὰ μὲν ἔχει χαταντιχρὺ χαὶ εἰς τὸ πρόσϑεν. 
σ , \ ΝΑ > ~ id ‘4 σ ‘35 ‘ Ἁ 1 

ὥσπερ λάβραξ, σχόμβρος, χέφαλος, τὰ GF ἐν τοῖς ὑπτίοις, ὥσπερ ὀξλφις χαὶ τὰ 

ὃ ἐμποδίξοιεν a 7 ἢ om. P 9 χλειόμενα P 10 ae τοῦ δὲ add. τὸ P 

13 τὰ δὲ a 14 τῆς om. ἃ 11 χαταψύχεως ἃ 22 ἐλάττω ἃ 

24 τὰ supr. vers. P 27 ταύτην ποιεῖται fort. delendum 29 διὰ τοῦτο zat 

om. P 30 οὖν addidi 33 αὐτῆς a 34 χαὶ τὸ ϑερμὸν a 

37 λάβραξ scripsi: λαύραξ libri 
Comment. in Arist. XXII 2. Mich. Ephes. in de part. mot. incess, anim. ~] 
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a = Ir. ~ ax \ Io \ δὴ was σ , αν 

σελαχδη. ταῦτα OF τὰ πλοῦ τὸν μὲν ἄλλον ἅπαντα γρόνον, xa0 ὅν τε 

Ἢ VEL 
Ce) ~ Vv \ ΄ > ~ , 

χαὶ ἠρεμεῖ, τὰ μὲν ὕπτια ἔχοντα, ὥσπερ χαὶ τὰ τετράποδα τῶν ζῴων, 
Q ~ ~ \ ar 5» ~ 

πρὸς TH γῇ: τὰ δὲ πρανῇ ἄνω χαὶ πρὸς τὸν οὐρανόν, ὅταν μέλλῃ λαβεῖν 
\ ΄ , ν᾿ ax ~ ~ A 1° THY τροφήν, στρέφεται, χαὶ τὰ μὲν mpavy ἔχει πρὸς τῇ γῇ; τὰ δὲ ὕπτια 

ἄνω χαὶ οὕτω ϑηρεύει. πεποίηχε δὲ -ἣ φύσις τὰ σελαχώδη λαμβάνειν τὴν 
- ΄ \ > 5 ~ ς ) ιὰ τρεῖς αἰτίας, ploy υὲν διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ὑπ τροφὴν στρεφόμενα ἱ 

ΩΝ say ἐς mde {Vie ΄ \ \ ad > ΄ ~ 

αὐτῶν ἀγρευομένων ἰχϑύων. φεύγουσι γὰρ χαὶ σώζονται βραδυνόντων τῶν 

σελ αχωδῶν ἐν τῇ 8 οὐ γὰρ τάχιον δύναται στρέφεσϑαι πλατέα ὄντα" 
ὄντων οὖν ζῳοφάγων, ἀλλ᾽ οὐ ποηφάγων πάντων τῶν σελαχωδῶν, πρόνοιαν 

ε ΄ ~ ε΄ ~ , f ποιουμένη ἢ φύσις τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ϑηρευομένων πεποίηχεν αὐτὰ στρεφόμενα 

λαμβάνειν τὴν τροφήν. διὰ μίαν μὲν οὖν αἰτίαν ταύτην στρέφεται τὰ σελα- 
lan >? vs Ἂλ 2 ΣΧ 4 oe) ς» yoo, (δι) ἄλλην δὲ ἐπειδὴ ἀδ ἡφάγα ἐστὶ χαὶ λαίμαργα, στρέφεται, ἵν᾽ οὕτω 

\ x Qe, 

αἱ μὴ φυϑείρη- βραδέως λαμβάνοντα τὴν uy ξτοίμως, ὀλιγοτροφῇ % i 
ται ὑπὸ τοῦ χόρου" εἰ τὴν ἐπιϑυμίαν χαὶ τὸ λαίμαργον αὐτῶν ῶ’ 

Ν 

ἀναλόγως ἐδίδοτο αὐτοῖς ἢ τροφή, ἐφϑείρετο ἄν. οὕτω γάρ ἐστιν ἢ τοῦ 

λόγου συνέχεια: ἀλλὰ χαὶ γραπτέον αὐτὴν τοῦ σαφοῦς ἕνεχα ἀλλὰ καὶ 
\ πρὸς TO μὴ ἀχολουϑεῖν τῇ Aatwapyta τῇ περὶ τὴν τροφήν" "τ 

γὰρ λαμβάνοντα διεφϑείρετο ἂν ταχέως διὰ. τὴν πλήρωσιν, χαὶ 
“Ὁ At ΄ ὯΝ 

προσυπαχουστέον τοῦ πεποίηχεν αὐτὰ στρέφεσϑαι᾽. τὸ δὲ πρὸς τούτοις 
- \ Vv ~ CAM, >? 

περιφερῆ χαὶ λεπτὴν ἔχοντα τὴν τοῦ ῥύγχους φύσιν οὐχ οἷον τε 
So. y ΄ ΄ 3 , = Pd = PX a “Ω Pees ἊΝ “ Ἂ 1s . n 

εὐδιαίρετον ἔχειν μεταξὺ παρεμβέβληται" ἔστι ὃὲ ἢ τρίτη αἰτία, δι ἣν 

στρεφόμενα MRE L τὴν τροφήν. ὃ δὲ χαὶ dr αὐτῆς λέγει, τοιοῦτόν ἐστι 
A >t 4 =< A 
πρὸς ὃὲ τοῖς εἰρημένοις ἔχοντα τὸ σελαχώδη THY τοῦ ῥύγχους, τουτέστι 

~ ΄ ~ ΄ 2 ) 

τοῦ στόματος, Ὅν περιφερῆ, χαὶ Seine ἀλλ οὐχ ὀξεῖαν ὥσπερ 
΄ La Vv ~ ΄ 

σχύυβροι χαὶ τὰ ἄλλα, ἔχοντα οὖν τοιαύτην τὴν τοῦ στόματος φύσιν χαὶ 
ε o 55 Ὁ ς Ψ, 

ὑπὸ τὰ ὕπτια, ἀλλ᾽ οὐχ ἔμπροσϑεν, οὐχ οἷόν τε εὐδιαίρετον ἔχειν, 
ve ai rate ΄ σ Ἁ Qu, ~ ἊΝ ~ 5 Tr 

τουτέστιν οὐχ οἷόν τε χάλλιον οὕτως THY ϑήραν ποιεῖν, ἢ μᾶλλον οὐχ οἷον 
~ \ 4) > ~ FS \ ” ~ 4 > \ Li 

τε χαλῶς τὴν τροφὴν διαιρεῖν (ἐξέπιπτε γὰρ ἂν tod στόματος), ἀλλὰ ποιή- 
3 Ay Οἱ Vv a , 

σουσιν αὐτὴν χάλλιστα otpepouevor’. ἔτι δὲ ἔχουσι Storpapas τὰ στόματα 
- 5 / ‘ ~ 

πρὸς ταῖς εἰρημέναις zat ἐν τῷ | τὰ μὲν ἀνερρωγὸς ἔχειν τὸ στόμα, τὰ 
“Δ , 4 ‘ 3) ἋἊ 5 ~ 

ὃς ubovoov ἥτοι (uy) ἀνερρωγός, ἢ μύουρον ἀντὶ τοῦ ἐ 
~ , Ἅ, \ (- ~ ~ » \ ΠῚ 

λῆγον" τοιαύτη γὰρ χαὶ ἢ τῶν μυῶν οὐρά. εἰπὼν ὃὲ xat ὅτι τὸ δέρμα ot 

υὲν ἔχουσι λεπιδωτόν, λέγει χαὶ διὰ τί πίπτει ἐξ αὐτῶν ἢ λεπίς" διὰ γὰρ 
λ [mr AL Pe / a 4 = \ ‘ cy \ , A { , 

᾿αμπρότητα, φησί, χαὶ λεπτότητα. λαμπρὰ γὰρ οὖσα χαὶ λεία χαὶ xadapa, 
σ Ὁ ? 

35 χαὶ μηδὲν ὅλως ἔχουσα Pega ἵν’ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὥσπερ ὑπὸ χόλλης σὺυν- 

έχηται, ἐχπίπτει. σαφὴς δ᾽ ἂν ἦν ἣ λέξις, εἰ ἀντὶ τοῦ ἢ γὰρ λεπὶς διὰ 

2 τὰ zat coll. ἃ 3 ante ὅταν add. zai P αὐτῶν ex αὐτὴν corr. P 
8 δύνανται a 9 ποοφάγων a 12 δι᾿ addidi ἀδδηφάγα P 

στρέφονται a 13 post τροφήν add. καὶ a 16 capods ex σαφῶς corr. P 

19 τοῦ] τὸ a 21 post μεταξὺ add. yap a 23 post τουτέστι add. thy a 

24 στόματος ex σώματος corr. P 29 στρεφομένην (ex τρεφομένην corr.) P 

διάφορα a ol μὴ addidi 

25 

90 

35 

- 
9 
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> " - \ 

t 
, ςο 9\ ‘ si ΄ ) ΄ " 

λαμπι pot? τα ἦν “ἥ οξ λεπὶς OLS λαμπρότητα * OLULGL γάρ ott τὸ YAO OU 

x x > 4 & > > 5 ‘ ~ »77 pa 

c DAO ͵ [- IS \ ζ (9 DE OUVOTOWLO ξ 15} JUGS στιν “ ΠΠΠ: σύνδεσμος, GAN ἀντὶ τοῦ δέ συνδέσμου εἴληπται. οὐδεὶ 

δέ, φησί, τῶν ἰχϑύων ἔχει ὄρχεις, διὰ τὸ μὴ ἔχειν μήτε χύστιν μηδ aa) oF “- ς Me ξχξ DDYLELSs ῆ . ated | cyst μην 6 ey 

, > 5 ~ ’ ΄ ‘ ΄ Vv v saat 

Ἰΐεσϑαι ἐν αὐτοῖς περίττωμα ὑγρόν, οὐδὲ of ὄφεις ge Hie ἀλλα τὸ 
> \ ec QZ ‘ ΄ Vv A , fal Vv 

wat Οἱ b) oes χαὶ Ol OMELS τὸν TOO0Y, OY ξΞγχουσιν εἰς οι 

~ ‘ v ~ ‘ 

τῆς τροφῆς περιττώματος, τὸν αὐτὸν ἔχουσι χαὶ εἰς thy τῶν περὶ TI 

Ἱένεσιν, ἤτοι τῶν σπερμάτων. ai δὲ φάλαιναι, φησί, χαὶ οἱ δελφῖνες 
. > ~ ‘ \ , > ‘ss Cc , ¢ Ἁ ‘ 

δεχόμενοι ἐν τῇ χατὰ τὸ στόμα τοῦτον ϑαλάττιον ὑγρὸν α 
> X ~ 

τὸν αὐλὸν ἐξόδῳ" i μὲν γὰρ διὰ τοῦ στόματος, ἀφιᾶσι δὲ διὰ τοῦ 
>> 

10 αὐλοῦ. 6 δ᾽ αὐλὸς οὗτος χεῖται πρὸ τοῦ ἐγχεφάληυ, ἥτοι ἐν τῷ μορίῳ 15 
ad ~ v v 5 κω 

τῷ ἀναλογοῦντι βρέγματι" εἰ γὰρ ἔχειτο ὄπισϑεν χατὰ τὸ μόριον τὸ ἀναλογοῦν 
~ > 4 N ~ 

τῷ ivi, διελάμβανεν ἂν ἀπὸ τῆς ῥάχεως αὐτόν, τουτέστι διε λύθεν 
Ἃ ΄ > \ X\ > , 5 Ἂ - 

ἂν ὃ αὐλὸς τὸν ἐγχέφαλοων ἀπὸ τοῦ θη aa Btee χαὶ ἐνεπόδιζεν αὐτὸν 
4 ~ 5 > , π΄ 

πτεσϑαι αὐτοῦ. GAN ἀνάγχη, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τὸν ρῥαχίτην μυελόν, 
Α Vv oO ~ > , ao 5 ’, » 4 » 

15 ϑερμὸν ὄντα, ἅπτεσϑαι τοῦ ἐγχεφάλου, ἵνα εἰς συμμετρίαν ayy τὸ ἄγαν 
> ~ ! Ξ / 2 ΒΝ ὯΔ ΔῈ | = , 5 v =r ~~ Cc pay ΤῊΝ > 

αὐτοῦ ψυχρόν. ἐπειδὴ δὲ τὸ ϑερμόν ἐστιν αἴτιον τοῦ χινεῖσϑαι ta ζῷα, 20 
\ 

ἔχει ὁ δελφὶς χαὶ τὰ μεγάλα τῶν ϑαλαττίων ζῴων πνεύμονα ὄντα πλήρη 
χ μ ᾿ ΠΧ] 

~~ Oo 

is ἕως τοῦ τέλους τοῦ βιβλίου. Ν 

ϑερμότητος αἱματιχῆς. σαφῇ δὲ τὰ ἕξ 
IS er ΤΕ es ers eee Blatt (Cag we AueeGe Othe earn 
WGE WEY οὖν TETATOWTAL TASK Ἢ cot GWwWV μὴ γρίων ριστὴτ τελοὺς πραγ. 

20 ματεία χαὶ at εἰς αὐτὴν σχολαί. 25 

1 δὲ] sic Arist. vulg. 4 ἐν om. a 8 ϑαλάττιον scripsi: ἔλαττον libri 

17 ὄντα om. P 18 ἕως-- τέλους] ἐστὶ a 19 post μορίων add. ἡμῖν a 

20 αὐτὰ P post σχολαί add. Tédos a, sed infra separatim haec subicit: Absolutis 

iam scholiis Ephesii, in quodam scripto codice haec praeterea inveni: quae cuicuimodi 

sunt, adseribere libuit. Videntur autem declarationes alicuius esse, qui explananda 

censuerit, quae, ut dilucida in extremo libro, reliquerat scholiastes. 
t 

Εἰς τὸ [At φῶχαι καὶ αἱ νυχτερίδες διὰ τὸ ἐπαμφοτερίζειν αἱ μὲν τοῖς ἐνύδροις χαὶ 
τὶ x 

ts 

πεζοῖς.) τῇ δὲ τὰ μὲν χοινωνεῖν τοῖς ἐνύδροις φησὶ: τῇ δὲ τοῖς πεζοῖς τοιοῦτον ἐστὶν. τῇ μὲν, 

τοῖς πτηνοῖς: τῇ δὲ, τοῖς πεζοῖς. τὸ δὲ [AL τε γὰρ φῶχαι ὡς μὲν ἔνυδροι πόδας ἔχουσιν: ὡς 

δὲ πεζαὶ, πτερύγια.] τοιοῦτον ἐστὶν: τὰς φώχας ἐπειδὴ ἔνυδροι εἰσὶν, ἔδει μὴ ἔχειν πόδας: 

οὐδὲν γὰρ ἔνυδρον πόδας ἔχει. ἐπειδὴ δ᾽ ἔχει, χοινωνεῖ κατὰ τοῦτο τοῖς πεζοῖς, καὶ εἰσὶ διὰ 

τοῦτο αὐτὸ πεζὰ. πάλιν ἐπειδὴ πτερύγια ἔχει, κοινωνεῖ τοῖς ἐνύδροις: ὑγρῶν γὰρ τὸ πτερύ- 

γιον ἔχειν, GAN οὐ πεζῶν. ἰστέον δὲ τὸ διὰ τί αἱ νυχτερίδες, τετράποδα. ἐν δὲ τῇ λέξει τ 

[Διὰ τὸ πτερὰ ὀρροπύγια.] προσυπακχουστέον, τὸ μὴ ἔχειν. διὰ γὰρ τὸ μὴ ἔχειν πτερὰ, οὐχ 

ἔχει ὀρροπύγια. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ λέξει τῇ [Καὶ ψιλός ἐστι τὰ περὶ τὴν χεφαλὴν] λείπει τὸ, Ἷ 
> > . 

πτερῶν τρίχας. οὐ πέταται δὲ διὰ τὸ ὡς τετράπουν ἔχειν μέγεϑος" οὐ δεῖ δὲ τ μέλλον 

πέτεσϑαι, μέγεϑος ἔχειν: τὰς δὲ νυχτερίδας λέγει τετράποδα, διὰ τὸ ἔχειν χεφαλὴν ὁμοίαν τῷ 

pul, χαὶ διὰ τὸ ἔχειν ὦτα: οὐδὲν δὲ πτηνὸν ὦτα ἔχει. extrema verba τὰς Lom. δὲ] νυχτερίδας --- 

ὦτα ἔχει al. m. adscripta in inferiore marg. exh. P 

1 
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ZXOAIA ΕἸΣ TO ΠΕΡῚ ZQQN KINHSEQS. 149° 

΄ ΄ \ ~ ! ~ , 

᾿Κπειδὴ ἣ ὀρεχτιχή τε χαὶ ΠΕΡΙ ἢ τὴ ψυχῆς δύναμις συνεζευγμένα! fn 

Eis) αἰτίαι εἰσὶ τῆς χατὰ τόπον —=> 
Oz 
oO 
® wy wy οὖσαι ἀλλήλαις (ὁρμὴ γάρ τις χαὶ 

χινήσεως τῶν ζῴων (7 γὰρ ΠΡ ΤΤΥν ΤῊΣ τινος ἐπὶ τὸ λα Si Nese ~ Η 

say fe ἡεῖν αὐτὸ ὁρμᾷ χαὶ 
~ » 5 ’ 5 \ ‘ > ,~ γι: \ Vv ai ‘ 5 χινεῖται ἢ ἀποστρεφόμενα ἐπὶ τὸ ἐχχλῖναί te χαὶ φυγεῖν), ἔχουσι δὲ τὴ 

, ‘ ~ ~ /, ~ 

τάξιν μετὰ THY φανταστιχὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν (δοχεῖ γὰρ ἕπεσϑαι μετὰ 5 

" 
΄ 

~ i“ ΄ ς ΄ Ἂμ ΄ 

τὴν ἐπὶ ταῖς φαντασίαις συγκατάϑεσιν ὁρμή. ὥσπερ οὖσα τέ 
ν᾿ ΄ a4 ~ ΄ 

τ᾿ οὖσα % ὁρμητιχή τε χαὶ ὀρεχτιχὴ χριτική, ἀλλὰ τοῦ ἑτέρου μέρους 
>| , 

οὔχε ; 
~ ~ >) as ‘ ΄σ ~ % / , τῆς ψυχῆς τοῦ πραχτιχοῦ" εἰς δύο γὰρ ἢ τῶν ζῴων ὃ ιαιρουμξ évy, ψυχή 
» Ἁ \ \ Δ - 

10 εἴς TS τὸ χριτιχὸν χαὶ τὸ πραχτιχόν, τοῦ πραχτιχοῦ ἐστιν ἢ δρυητιχ (Ἢ τε 
Le 

Q- 

\ v ΄ 5 ΄ ΄ Sas 

“AL ὀρεχτιχή) ἐπεὶ οὖν ἢ ὀρεχτιχή τε χαὶ Gountimy αἰτίαι οὖσαι τῆς χατ 
᾿ i 1 ‘ i me i i i 

΄ ΄ \ ΄ ΄ ε΄ > ΄ \ σ , 

τύπον χινήσεως μετὰ THY φαντασίαν εἰσίν. ἢ δὲ ανήμη ἐστὶν ἕξις φαντά- 10 
| ‘ i 7 ? i ἱ 1} τὸν} Y 

΄ , > ΄ ,ὔ ΄ , 

σματος ὡς εἰχόνος οὗ φάντασμα, εἰχότως μετὰ τὸ Περὶ μνήμης τάττεται 
, ΄ ~ 5 ~ , ΄ ΄ ~ ~ 

to [lept Cwwv χινήσεως. ζητεῖ δὲ ἐν αὐτῷ τίς ἣ αἰτία τοῦ χινεῖσϑαι τὰ 
- fa ~ σ ΄ ΄ ς ~ aw v 

15 ζῷα sueaty ὁποιανοῦν, χαὶ ὅτι τὸ χινούμενον bo ἑαυτοῦ δεῖ τι ἔχειν ἐν 
>] 7 

αὑτῷ ἀκίνητον δείχνυσι χαὶ ὅτι ual ἐχτός, ἕτερόν ye ὃν αὐτοῦ. υὑετὰ ταῦτα 
‘ 

ζητεῖ τί ἐστι τὸ χινοῦν τὸν οὐρανόν, εἶτα ἐνίσταται πρὸς τοὺς λέγοντας 
\ » Ἃ ~ " 5 ‘4 ae ad ~ πε ον a ΄ 

τον Ατλαντα ὀχεῖν τον οὐρᾶνον. ELTA rales ει SVOSYETAL φϑαρῆναι ο χώσμης, 

εἶτα λέγει διὰ τί δεῖ ἀκίνητον εἶναι, ἵνα κινῆται ὃ χόσυος. εἶτα ἐφιστάνε: 15 
20 εἰ τοῖς ἀψύχοις τοῖς χινουμένοις δεῖ τι χαὶ ἐντὸς χαὶ ες εἶναι ἀχίνητον. 

- 
ι εἶτα oe πότερον τῶν χατὰ τόπον χινουμένων de 

= o τῶν αὐξανομένων χαὶ ἀλλοιουμένων. εἶτα πῶς ἢ ψυχὴ » τὰ σώματα, 
χαὶ τίς ἀρχὴ τῶν ζῴων τῆς ἑχουσίου ΤΑ τς χαὶ πῶς ν 95 γοοῦντες 

3 , τ ΄ 

οὐ TPATTOVOLY. ELTA λέγει οτι 
\ 

τὸ πρῶτον χινοῦν τὸ ζῷον σὺν τῇ ἀρχῇ 

25 ἐστιν, εἶτα ὅτι τῷ πνεύματι χινουμένῳ τὰ ζῷα χινεῖται, χαὶ πῶς χινεῖται 

1 Tit. Σχόλια--κχινήσεως SCa: ante σχόλια add. τοῦ αὐτοῦ ΡΆΕ, 2 te om. CPR 

δύναμις χαὶ ὁρμητιχὴ τῆς ψυχῆς coll. CPR 4 τοῖς ζώοις CPR αὐτὰ S 

8 ἑτέρου] ἡμετέρου CSa 10 πραχτιχὸν χαὶ τὸ χριτιχὸν coll. C et omisso τὸ PR 

14 ἐν αὐτῶ om. Sa 17 οὐρανόν] ἄνϑρωπον CPR 19 tov κόσμον CPR 

23 post τίς add. ἡ a νοοῦντες]) xtvodvta CPR 25 post εἶτα add. λέγει CPR 
χινούμενα CPR 
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A) ““-“- 

TA OU α 

χαρδία χαὶ 

ὃξ 
Φ 

\ 

τοι 

Ἁ 

τὴν 

Ρ. 0984] 

toe 
Etonx 

ξχάστῳ 

10 γὰο 

χαὶ 

τῆς διαφορ 
> / 

πορείαν εἶπεν ἐν ξχξεινῳ τῷ 

τοῦ χινεῖσ 
2 a ! \ s\ 

16 Spyst TH OF 

χῆς 
ἀρχὴ τῶν ἄλλων ἐστὶ 

p. 098411 

[ἘΠῚ 

Θ᾽ τῆς 

ὡς ἀναγχη 

χαὶ 
> 
on 
cu χαὶ 

σ΄ 

εχασ τα 

\ 

ι 

ζῃ 

Ξ 

ζοντας τὸ - 
> 

~ ¢ 

U ι ἐν ἡνῖν a 

ALVODPLEVOD 

CPR χινεῖται 

0 τῆς τῶν 

εἴδη ἃ 

13 ante ἐνταῦῦ 

CPR 

post tov add. 

19 Te o— 

om. 

21 λέγει] λέγει δὲ 5: 

μέλλοι ἃ 
te ee 
ζῳων] c. 9.9 

μόρια 

τῶν λεγ 

εν 
ΕΣ 
(evel 

¢ σ ΄ 

αι ἔχαστον ὡς 

ὁ (τῷ) λόγῳ ἀντὶ 

χινήσεων ἀρχή ἐστι 

Φυσιχῆς 

χαϑόλου 

om. 

5 
Tap 

χαϑόλου om. 

CHAELIS 

τὰς οὐχ ἑχουσίους χινήσεις χαὶ τὰς 
> > ~ 

GZLOOLoyv οὕτω 

\ 

Tah ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 

ἀχριβῇ τούτων δοῦναι ἡμῖν χατανόησιν. 

γένος 

{2 

ζῳων 

ζῴων | χαὶ 
\ 

wey 

3 ~ , 

ας αὑτῶν περ! 

ἄλλως πέφυχε χινεῖσϑαι. 

ἀχροάσεως ὅτι τοῦ αὐτοχινήτου τὸ ἀχίνητον, 

χινήσεων. 

Δεῖ ωόνον 
Sr 

~ , 

τοῦ χαϑόλου. 
Ν 5 , ΤΟΝ 

τὸ ἀχίνητον; 
> ΄ , σ 
ἀχροάσεως) λέγει ὅτι 

eee > , 3) / 

ELVAL TL αχινητον,. 

ΤᾺ ~ 2 δι 

λαβεῖν. we 
- QQ? σ a ΄ \ , 

τῶν xad ἕχαστα βασανίσαι τὸν λόγον. 
~ \ A ‘> , a, > NS 

ἡτοῦμεν χαὶ τοὺς χαϑόλου λόγους " οὺς εἰ μὲν 

ι 
- , 3 9. 

μεριχοῖς, πιστεύομεν, εἰ ὃὲ 
’, Vv 4 >! ~ 

xaprat, εἴρηται ἐν τῷ [Περὶ 
“5 ~ A s , 

ἤρξεμεὶ τὸ ὠλέχρανον χαὶ 

5 ἀχριβῶς Ὁ 

CPR Ὁ: τ 

10. 11 αὐτῶν -- μέν 

a add. τὰ PR 

15. 16 et 20 

ἐκείνω CPR 

To—ddyw om. 5 

ς ΄ 
εχάτερον 

ἐστιν 

ἃ: 

λόγω CR δεῖ δὲ 
ῶ9 TH 
“. Vita a 

χινοῦνται, χαὶ πῶς 7 υὲν ἀρχὴ ἀπὸ 

χινεῖται. 
΄ Vv Ψ I¢ ~ - .ο«» ΄ rs 4 

ομένων σαφήνειαν ἴωμεν εὐχόμενοι τῷ τῶν λόγων ἐφόρῳ 

ἘΠ τῷ 

TODELAS 

αὐτῶν τέτρασι Ἴ05: 

μέν ἐστιν αὐτῶν ἄποδα τὰ δ᾽ ὑπόποδα, χαὶ 

τῶν ὑπαρχόντων 

βιβλίῳ. ἐνταῦ 

πέφυχε χινεῖσϑαι" χαὶ γὰρ 

δέδειχται Of χαὶ 

~ ai A 

πρῶτον δὲ χινοῦν λέγει τὸν 

εἰ WEAAEL 

ἀρχεῖσϑαι τῇ 

la 5 , ut, ἀποσειόμεϑα. 

τῆς χνήμης 

om. 

ζητεῖ C 

.21 ἐν τῷ O τῆς Φυσιχῆς axp.] c. 
18 λόγω καϑόλου λαβεῖν a Arist. vulg. 

ὅτι coll. a 

26 ἀποσε 

EPHESII IN DE ANIM. MOT. 1 [Arist. p. 69841. 11] 

ἐχουσίους, χαὶ διὰ τί μάλιστα 149r 

τῶν μορίων. 51 
, X ice > 

φροιμίων μὲν ἅλις, ἐπ 
‘ ‘ ‘ 

ν ζῴων, Goa μὲν περὶ ἕχαστον 
χαὶ τίνες διαφοραί. 

περὶ ἁπαάντων τῶν 
>, ~ 

περὶ As διαφορᾶς αὗτων" 

\ > 

Is χινεῖται τὰ δὲ πλείοσι, 
σ 

ὅλως περί τε 

αὐτοῖς χρησίμων πρὸς τὴν 

Da δὲ ζητήσει τί τὸ χοινὸν᾽ αἴτιον 
\ \ μ᾿ 

τα τὰ OF 

Φυσι- 
! , 

ψυχὴ; 
ὕξόν. 

μὲν πτήσει 

ε ἐν τῷ Θ τῆς 
Ν᾽ 0 ἐστὶν ἢ 

~ 

TOWTOYV 
iy 

τοῦτο 

~ , ~ 

τῷ λόγῳ λαβεῖν. 

εἰπὼν “ὅτι δὲ τῶν ἄλλων πασῶν 

δέδειχται χαϑόλου᾽ (ξδείχϑη ey ἐν τῷ 
ἣΝ ~ ar ὩΣ ΓΑ = 

δεν GE TOUT TO, τοῦτεστι 

΄ 

εἶναι χίνησις, μὴ μόνον τῷ λόγῳ 

τῷ © χαϑόλου δείξει, ἀλλὰ 
ν > \ ~ ) 

διὰ γὰρ τῶν χαὺ 

εὑρήσομεν ἐφαρμό- 

ὅτι δ᾽ ἠρεμοῦσιν 
πορείας ζῴων: τοῦ γὰρ βραγίονος 30 

ϊ ‘ ‘ \ 
| b] 92. ¢ ~ 

τὸ γόνυ" ἐχτὸς δ᾽ ἡμῶν 

ἡμῖν δοῦναι τὴν χατανόησιν CPR 
εἴν ς 

γένος αὐτῶν ὑπάρχει 

CPR 
δὲ χαὶ 

17 ἐστὶ om. S 

τῷ addidi εἰπὼν om. R 

22 εἶναί τι] ϑεῖναί τι a 

peta ἃ 21 ἐν τῷ Περὶ πορείας 
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ῥηξυεῖ 1 YN ἡ O τι OY H 20’ οὗ TH eta) ΤΡ τὸ Ot ὅλων 140ν TPSper τ 14 7 ) τι ἄν Ἢ εῷ Ov τὴν TOPELAY TOLOUIUEVE, tO Ge GAO - 

Ss ~ ΄ . , ,ὔ a al - , γι Ca >] , 

χῶλον Ev μέν ἐστι δυνάμει ἐνεργείᾳ δὲ δύο ἐν τῇ χάμψει, ἕν δὲ ἐνεργεία 

Me δυνάμει δὲ δύο 
i 

~ ΄ ΄ Ἃ 5 . / id Ἁ 

ν τῇ ἐχτάσει, ὥσπερ, φησίν, ἂν ἐπὶ τῆς διαμέτρου ἢ μὲν 

A χαὶ Δ μένοι, τουτέστιν ἣ ΑΔ μένοι, 7% δὲ B χινοῖτο, τουτέστιν ἢ δὲ 

σι AB χινοῖτο, χαὶ γίνοιτο ἢ AD χίνησις. ἔστω δὲ ΑΔ τὸ ἀπὸ τοῦ ὥμου 80 
~ 5 ΄ ᾿ ΄ 5" Ὑ} 

ἕως τοῦ ὠλεχράνου, ΑΒ δὲ ὁ βραχίων. ἀλλ 
ἐπὶ μὲν τῆς διαμέτρου τοῦ χύχλου δοχεῖ χατὰ Γ 

πάντα ἀδιαίρετον εἶναι τὸ χέντρην, τὰ δὲ ἐν ταῖς 

χαμπαῖς ὁτὲ μὲν γίνεται ἕν, δτὲ δὲ διαι- 

10 PETA, τουτέστιν ὁτὲ GE δύο. χαὶ εἴρηται πότε A Β 

ἕν χαὶ πότε δύο δυνάμει χαὶ ἐνεργεία. σαφῶς 

ται τὸ ἀλλόμενον. τὸ δὲ ἀλλὰ πᾶσα ἢ ἐν 
Ἂν ΡΝ > i] ΄ 

πὸ ἠρεμία τοιοῦτόν ἐστι δυνάμει ᾿ χἂν μέρη 

15 τινὰ ἸΒΡΙΣ, xav ἅπαντα, εἰ τ Ἧ τι ἔξωϑεν ἁπλῶς ἠρεμοῦν χαὶ χυρίως, 41 
οὐδ᾽ ὅλως ἂν γένοιτο χίνησις᾽. 

LA ia \ ie, ~ 

p. 69810 ‘Eyer yap τὴν ϑεωρίαν od μόνον ὅσον ἐπὶ ta ζῷα a 

συντείνουσαν. 

Ἧ τὰν , ΄ a ΟῚ \ Μ Ve ¢ le SRE > 

To δειχνύναι, φησίν, ὡς εἰ μὴ εἴη τι ἔξωϑεν ἁπλῶς ἀχίνητον, οὐχ 

90 ἂν γένοιτο χίνησις, οὐ υόνον ἐπὶ ζῷα συντείνει, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸν 50 τὰ 

σύμπαντα χόσμον" ἀνάγχη γὰρ χαὶ ἐν τούτῳ εἶναί τι πάντως ἀχίνητον, εἰ 
μέλλει χινεῖσϑαι ὃ οὐρανός. παάντῃ δὲ ἀχίνητόν ἐστιν ὅπερ αὐτὸς ἐν τῇ 

Μετὰ τὰ φυσιχὰ ζῷον ἀΐδιον ἄριστον εἶπεν: τοιαῦτα γὰρ περὶ τούτου ἐν 
΄ (ΟΥ̓ΚῚ . τῷ Λ τῆς πραγματείας ἐχείνης μεγαληγορεῖ. ταῦτα εἰπὼν λέγει “εἰ γὰρ 

ὑποδώσει χαὶ ὑπείξει ἀεὶ ἢ γῇ τοῖς ἐν τῇ γῇ RYT τος wooly (ἔστω τῷ or 

o- γὰρ λόγου ἕνεχεν τὰ πορευόμενα wdc), οὐχ ἔσται πορεία᾽. ἀνάγχη δὲ τ 

χυρίως μένον ἕτερον εἶναι τοῦ χινουμένου, χαὶ ὅλον ὅλου. δεῖ γὰρ Ιδ0: 

ὅλον τὸ μένον ἕτερον εἶναι ὅλου τοῦ χινουμένου, χαὶ μηδὲν εἶναι μόριον 
Ἁ 

τοῦ χινουμένου τὸ οὕτως ἀχίνητον, τουτέστι τὸ χυρίως ἀκίνητον. 

80 προσέϑηχε ὃ τοῦτο, διότι ὁ ἐν τῷ πλοίῳ wy, ὡς ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγον, χαὶ 
᾿ ͵ 

@- 

1 ἂν εἴη Sa ὃ ἐχστάσει Ria φησίν, ἂν] φησὶ χαὶ ἃ 4 μένοι ante 

τουτέστιν ex μένει corr. S!: μένει PRa ἡ ad μένει CRa δὲ ante AB om. Ca 

4.5 χινεῖται utrobique a 5 Ba PR γίνεται CSa: γίνὴ αὶ 6 AB sceripsi: 

8 libri 8 εἶνα: ἀδιαίρετον coll. CPR 11 πότε om. Sa 13. 14 ἡ ἐν 

αὐτῷ om. PR: ἐν αὐτῷ om. C 14 post μέρη add. αὐτοῦ CPR 15 ef μὴ εἴη 

τὸ ἔξωϑεν CPR ἠρεμοῦν ἁπλῶς coll. CPR 10 οὐδὲν ἂν ὅλως CPR 

γένηται libri 19 ef om. PR 21 τούτοις PR τι πάντη πάντως CPR 

22 μέλλοι PRa 22. 23 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] A 7 24 τῆς] τῶν C 

πραγματείας ἐχείνης] μετὰ τὰ φυσικὰ CPR εἰ] tH PR 25 ὑποδήσει PR 

26 μῦς (sic) CPRS: μύες a 27. 28 tod χινουμένου --- ἕτερον εἶναι om. P 

28 post μόριον add. αὐτοῦ CPR 30 6 om. PRS 
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5 ~ Χ ΄ \ ~ ~ ΄ ¢ 2 ταν ΄ Nae 7 » ~ 

ὠϑῶν τὸν ἱστὸν τῷ χοντῷ μόριόν ἐστι τοῦ πλοίου χαὶ ἐπὶ τούτῳ οὐ χινεῖται ὅτ 
x \ 

τὸ πλοῖον" χαὶ γὰρ 6 ἐν τῷ πλοίῳ ὧν τρόπον τινὰ μόριόν ἐστι τοῦ πλοίου. 

2 

». 698>21 Μαρτύριον δὲ τούτου τὸ ἀπορούμενον, διὰ τί ποτε TO Ι i δ ou 

5 ~ v X » “ - ~ ~ ce 

πλοῖον ἔξωϑεν μὲν ἄν τις ὠϑῇ τῷ χοντῷ τὸν ἕστόν. 

VW ς».»- ~ \ Fr ~ Cn \ ΄ \ ~ ~ ΄ as 

5 To ἑξῆς τῆς λέξεως τοιοῦτον “διὰ τί ποτε τὸ πλοῖον χινεῖται ῥαδίως, 16 
"΄ y ~ x > ~ ~ ΄ wie ~ 
ἄν τις ἔξωϑεν τοῦ πλοίου ὧν ὠϑῇ τὸ πλοῖον προσβάλλων τῷ ἱστῷ τὰν 

xovtov’; τὸ δὲ λεγόμενον “μαρτύριον δὲ χαὶ πίστις ἐναργὴς τοῦ δεῖν εἶναί 

τι ἀχίνητον, εἰ μέλλει γενέσϑαι χίνησις, τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τοῦ πλοίου" τὸ 

γὰρ πλοῖον ἄν τις ἐν τῇ γῇ ἱστάμενος ὠϑῇ μετὰ ῥάβδου ἣ xovtod προσ- 

10 βάλλων χαὶ ἀπερείδων τὸν χοντὸν τῷ ἱστῷ 7 ἄλλῳ τινὶ μέρει τοῦ πλοίου, 
we > ~ ΄ "ἢ Ν ~ ΄ Si ee x Pi Sew, ee Ul = ᾿ 4 Ξ 

οἷὴὸν TH TUL), ALVELTAL PAGLWS αν ὁ EY αὐτῇ τῇ πρυμνῃ χαϑήμυενος 

yy ~ ~ ~ ~ δ > 

προσβάλλῃ τὸν xovtov τῷ ἱστῷ χαὶ πειρᾶται χινῆσαι, οὐχ ἂν δυνήσεται 20 
~ ~ ~ v a“ « Ὁ Ἢ τ ΄ ~ Ὑ Ἢ ΄ ΄ > > >] 

TOUTO TOLT SAL, OLTE ἂν ὁ Γιτοὸς Ἢ 0 χινῶν OUTE ἂν O Βορέας ἪΝ ξεν αὑτῷ 

ν 

i 

~ , \ v 5 ) >) ~ 5 ΄ DI 5 , b} A ~ ~ ΄ 

τῷ πλοίῳ AGL ἐπνει AT ALTOV, EXL σεν αν auto. ἀλλὰ πῶς χινηυσιν οἱ 

v ~ “᾿ v ~ , a) » b) ~ 

15 ἄνεμοι τὰ πλοῖα; ἣ ὅτι ἐχτὸς ὄντες τοῦ πλοίου πνέουσιν: εἰ ὃ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
>) P)I oh ae 2) ~ <0 ~ ΄ a fe \ > ~ 

Zxveov, οὐχ ἂν ἐχίνησαν αὐτό. πῶς οὖν ταῦτα συμβαίνει: ἡ ὁ μὲν ἐν τῷ 
αἰγιαλῷ ἣ πέτρα ἢ ὅλως γῇ ἑστὼς διὰ τὸ ἐν ἀχινήτῳ totacdar χαὶ μὴ 

΄ ~ ΄ - 5» > 2 > ~ ~ ΄ x 

υέρος εἶναι τοῦ πλοίου χινεῖν αὐτὸ δύναται, ἐν αὐτῷ τῷ πλοίῳ ὧν a oO, 

~ > Δ ΣΝ Ἂ ον νῶν 7 

χινειν OD OLVATAL OLA TO OELV εἶναί τι ΤΉ ΡΣ εἰ μέλλει enee χίνησις. 25 
5 >? ~ ¢ ~ 

90 εἰ 6 ἐχινήϑη τὸ πλοῖον ὑπὸ tod ἐν αὐτῷ ὄντος, ἦν dpa χαὶ ἠρεμοῦν 
IQ 7 

χαὶ χινούμενον, ὅπερ ἀδύνατον, ἠρεμοῦν μὲν διὰ τὸ ὃῪεῖν τὸν μέλλοντα 
Ἁ Nye ΄ ~ > ΄ a7?) ΟΣ ΄ > 

χινήσειν πρὸς ἠρεμοῦν τι ἀπερείδεσθαι, ἵν ὠϑήσῃ. χινούμενον GE διὰ τὸ 
΄ - “ ~ " ~ > ay om Gn 

ὑποχεῖσϑαι ὅτι χινεῖται ὑπὸ tod ὄντος ἐν αὐτῷ. εἰ οὖν μήϑ᾽ ὁ Trtvos 
7Q? ὁ , 7 ~ \ ~ 5» > ~ Vv \ » σ 

υήῦ᾽ ὃ Βορέας δύνανται χινεῖν τὸ πλοῖον ἐν αὐτῷ ὄντες, φανερὸν apm ὅτι 

25 ἀνάγχη εἶναί τι ἀχίνητον, εἰ μέλλει γενέσϑαι χίνησις, χαὶ τοῦτο ἐχτὸς χαὶ 
υηδὲν εἶναι τοῦ χινουμένου μόριον. 7 μὲν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη. 30 

‘ ἊΝ > / 7 ΄ b) ΄ 

τοὺς ὃὲ ἀνέμους ὅτι ὡς ἀνθρώπους γράφουσιν οἱ τραφεῖς Ex τοῦ στόματος 
» 

‘ 
αὐτῶν πέμποντας τὸ πνεῦμα, δῆλον παντί. τὸ δὲ ἀνάγχη πρῶτον μὲν 

~ ~ ~ ΄ a ~ ~ / 

πρὸς ἠρεμοῦν τι THY αὑτοῦ μορίων ἀπερειδόμενον ὦ ὕεῖϊν τοιοῦτον 
> ε ΄ “ὋἪΟΩ “ \ ~ ~ \ , 5 - > 

30 ἐστιν: 6 χυβερνήτης ὠϑῶν τὸ πλοῖον πρῶτον μὲν φέρε εἰπεῖν ἀπερείδει 

1 ἐστι τοῦ -- μόριον (2) in marg. P 2 zat γὰρ --πλοίου om. a 8 τοῦ R 

ποτε Om. S 4 μὲν ἔξωϑεν coll. a 6. 7 τὸν ἱστὸν τῷ xovtw Sa 

7 post πίστις add. ἱκανὴ zal CPR 8 μέλλοι libri γίνεσϑαι Ca ἐπὶ τὸ 

πλοῖον PR 9 ἐν τῇ γῇ dy ἱστάμενον PR 10 τὸν χοντὸν ex τῶ χοντῶ 

corr. S 12 tov ἱστὸν τῷ χοντῷ S δυνήσηται R: δύνητάι SCa 

13 ἂν prius] ἐξ a Boppéas S: βορρέως a 16 ἡ ὅτι ὁ μὲν CPR 

17 πέτρα ὅλως ἑστὼς ἣ γῆ διὰ Sa 18 τῷ πλοίῳ om, CPR 19 pedd S: 

μέλλοι CPRa γίνεσϑαι a itemque 25 20 post apa add. ἅμα a 

22 χινήῆσαι CPR 23 Τιτυὸς] τινὸς a 24 δύναται PR ἄρα om. CPR 

25 μέλλοι CPRa 26 μόριον tod xtvovpévov coll. PR post μὲν add. οὖν a 

30 ὠϑῶν ὁ χυβερνήτης coll. CPR πρῶτον om. S: πρότερον ὁ 
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\ tov βραχίονα εἰς τὸ ὠλέκρανον, εἶτα ἢ αὐτὸ τὸ ὠλέχρανον ἀποστηρίζεται 1506 
~ ve - > Ge Lm ~ ws a m ΄ ΤΣ pS ae , 

πρὸς τι τῶν ἔξωϑεν, οἷον πρὸς πέτραν ἢ ἄλλο τι, ἢ οὖν αὐτὸ ἀποστηρί- 

ζεται 7 ὃ χυβε δνήτης; οὗ τινος nope ρνήτου μέρης ἐστὶ τὸ ὠλέχρανον. τὸ 35 

δὲ συμβαίνει δὲ αὐτῷ τὸ αὐτὸ ὅ τε χινεῖται καὶ πρὸς ὃ ἀποστηρί- 

ὃ ζεται ἴσον ἐστὶ τῷ συμβέβηχε δὲ αὐτῷ τῷ πλοίῳ ἅμα εἶναι χαὶ χινού- 

ϑενον χαὶ μένον: πρὸς ὃ γὰρ ἀποστηριζόμεϑα μένειν ἀνάγχη. 

΄ ad v " ~ \ “ 3 , 

p. 699912 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, dp’ et τι xtvet τὸν ὅλον οὐρανόν, 
εἶναι ϑέλει ἀχίνητον 

ζ ~ ~ ~ 5 ΄ 

“Ὅπερ ἀπορεῖ τοιοῦτόν ἐστι" πότερον τὸ χινοῦν τὸν οὐρανὸν ἀχίνητόν 
΄ Vv 9 ~ A a \ ara ‘@ 8 “ ae ΓΑ 

10 ἐστι, καὶ πότερον ἔστιν αὐτοῦ μόριον ἢ οὔ; χαὶ yap ἢ ψυχὴ κινεῖ τὸ 
~ > ‘ ~ . > 3 3.5 \ ζῷον ἀχίνητος οὖσα, zat ὅμως μόριόν ἐστι τοῦ ὅλου ζῴου. ap’ οὖν χαὶ 
᾿ 

τὸ χινοῦν τὸν οὐρανὸν μόριόν ἐστι τοῦ οὐρανοῦ, ὡς χαὶ 7 ψυχὴ τοῦ ζῴου, 50 

ἢ οὐ; εἰσὶ δὲ τὰ ζητούμενα τρία, ἕν μὲν εἰ χινεῖται τὸ χινοῦν τὸν οὐρανόν, i ? | ' ’ 
~ ~ 5 Ἂν; δεύτερον δὲ εἰ ἔστι μόριον τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τρίτον εἰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἐστιν 

΄ ΄ > πάτο \ ΔΙ δ eC \ 2 ἘΠῚ ’ ς ‘ 
ὃ χυβερνήτης ἐν τῷ πλοίῳ 7 ὡς Ἢ ψυχὴ ἐν τῷ ζῴῳ. dels 

> \ ΄ a 7 ΄ - σ ee ΄ Cus poe ‘ οὖν τὸ πρόβλημα δείχνυσι τέως πρῶτον ὅτι οὐ χινεῖται λέγων “εἴτε γὰρ 
χινούμενον τὸ π πος χινοῦν πὸ eae eee εἶναί τι eae ὡς 

> 

υνηδὲν εἶναι ΠΕΣ τοῦ χινοῦντος. εἰ γάρ ἐστι μόριον αὐτοῦ eas τῆς 150° 
20 χειρὸς τὸ ὠλέχρανον, δεήσει πάλιν ἄλλου, ἐν ᾧ pee σεται. ἀλλὰ why 

ἀδύνατον τὸ πρώτως κχινοῦν Sen τινὸς χαὶ πρός τι ἀπερείδεσθαι 
ἀμερὲς ὃν χαὶ DA: ὡς ἐν τῷ τέλει τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως δέδειχται" 

> 

ὥστε οὐδὲ χινεῖται᾽. γὰρ ἀν χη τὸ χινοῦν χινούμενον πρός τι ἀπερείδε- 
σϑαι χαὶ οὕτω ΤῊΣ evov χινεῖν, μὴ οἷόν τε δὲ ἀπερείδεσϑαι πρός τι τὸ 5 
πρώτως χινοῦν, οὐδὲ χινεῖται ὅλως, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀχίνητον. εἰ δὲ ἔστιν ἀχί- τῷ or 

νητον, ἀνάγχη μηδὲν εἶναι μόριον tod χινουμένου" εἰ γὰρ εἴη μόριον τοῦ 
οὐρανοῦ, ἐπειδὴ δεῖ ἀχίνητον εἶναι, ἣ χαὶ πᾶς 6 οὐρανὸς μενεῖ ἣ εἰ χινεῖ- 
ται, μένοντος τοῦ μέρους διασπασϑήσεται. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 

id > >) 
> ~ t ¢ ΄ σ , s ~ ὀρθῶς εἶπον of λέγοντες ὅτι χύχλῳ φερομένης τῆς σφαίρας οὐὸ 

80 ὁτιοῦν μένει μόριον, ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ χινοῦν οὐχ ἔστι μόριον. 
~ ~ , ‘ ᾿ ε c ry ~ χαὶ τοῦτο μὲν λέγουσι χαλῶς- σφάλλονται δὲ 7 φασιν ὡς of πόλοι χινοῦσι 

1 εἶτα ---ὠλέχρανον om. C ἢ om. a 2 post αὐτὸ add. τὲ C 4 τὸ αὐτὸ 
αὐτῷ coll. CPR 6 μένον] χινούμενον S 8 ϑέλει CPRS Arist. PS: τε δεῖ a 
Arist. vulg. 12 ὡς zal—obpavod (14) om. CPR 16 οὖν om. PR: δὲ Ca 
post yap add. τὸ S 18 ϑιγγάνον χινήσει] ϑιγγάνει χινούμενον PR 19 μόριον 
μηδὲν εἶναι coll. CPR χινοῦντος] χινητοῦ S 20 post ᾧ add. πάλιν CPR 
ἀπερείδεται P 22 ws om. CPR ἐν τῷ τέλει τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] Θ 10 
post τέλει add. τοῦ ὃ CPR 23 post οὐδὲ add. ὡς δέδειχται CPR ante 
χινούμενον add. td Sa 27 ἣ εἰ] ἣ ἡ a 80 μενεῖ P post τῷ 
add. τὸ ἃ 81 καλῶς λέγουσι ὩΣ ΟΡ 
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\ >} ΄ fe \ ΄ .4Δὲ » 5 » ‘ 

TOY OLDOAVOV. οἱ γᾶρ πόλοι οὐδὲν εἰσιν" επινοια {4p Ἔ εὶ Os 
oO -2 ἘΠ °o [ΟΣ πὸ < Ὁ - --- or Ss < 

v 

ἔχουσι. χαὶ ἔτι πρὸς τῷ μηδεμίαν οὐσίαν χαὶ φύσιν ε ἱ ναι τῶν πόλων, 1 

ἀδύνατον χαὶ τὸ τὴν μίαν χινεῖσθϑαι χίνησιν ὑπὸ δυοῖν. ἢ γὰρ μία τῷ 

ἀριϑμιῷ χίνησις ὑπὸ ἑνὸς τῷ ἀριϑμῷ χινουμένου, ὁμοίως ὃὲ χινοῦντος 
3 ΄ ¢ 5 mh oa S/> c a. / 5 x SA ῊΣ Q7 

5 γίνεται, ὡς ἐν tots Φυσιχοῖς δέδειχται, of GE πόλοι οὐχ εἷς, ἀλλὰ δύο" 
~ ar : A ‘ / [4 Ἁ 3 \ > “Ὁ αὶ \ ΄ c \ ld 

πῶς οὖν δυνατὸν τὴν μίαν χίνησιν τὴν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν ὑπὸ δύο 
΄ ΄ σ \ Ry yv \ > σ ~ ’ 5 ΄ 

χινούντων γίνεσθαι: ὅτι μὲν οὖν ἔστι τι χαὶ ἐν ὅλῃ τῇ φύσει ἀχίνητον, 
\ bo’ οὗ τὸ πᾶν χινεῖται, χαὶ ἐχ τῶν τοιούτων διαπορημάτων ἄν τις πιστεύ- 20 

σειξ ν᾽ τούτου {ap οἶμαι δηλωτιχόν ἐστι τὸ x τῶν τοιούτων ἄν τις 

10 διαπορήσειεν. 

p. 699227 Οἱ δὲ μυϑιχῶς τὸν Ἄτλαντα ποιοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 

ἔχοντα τοὺς πόδας. 

ξ \ \ \ ν + e ΄ a7 ~ ~ ‘ 5 \ 

Ἢ υὲν περὶ tov Ἄτλαντα ἱστορία δήλη πᾶσιν: ποιοῦσι γὰρ αὐτὸν 

χίονας βαστάζοντα χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἱστάμενον χινεῖν τὸν οὐρανόν, ἀνάλογον 
y ~ ¢ ΄ - ΄ ᾿ ΄ =~ ΟΣ πὶ poh Ἢ _ aE \ ae 

15 ὄντα τῇ ἡμισεία τοῦ χύχλου διαμέτρῳ τῇ ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς THY περι 
ε » ~ \ 

φέρειαν προσπιπτούσῃ. ὡς γὰρ ἐχείνη ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς THY περι- 
-“ ε΄ 5 ~ ~ ΄ v » Lg φέρειαν, οὕτως ὃ Ἄτλας ἀπὸ τῆς {is χέντρου οὔσης πρὸς τὸν οὐρανόν. 

ιέγει δὲ τοὺς ταῦτα λέγοντας ἀπὸ διανοίας λέγειν, χαὶ εἶναι πλάσματα τῶν 2 
> , 5 > >) 3 Q~ σ ΄ > ~ 3 , 

εἰπόντων, ἀλλ᾽ οὐχ ἀληϑῆ. ὅμως, φησίν, εἰ χαὶ δῶμεν εἶναι τοῦτο ἀληϑές, 
΄ δ᾿ Ὑ - c ? ε = ΄ σ 5 ,ὕ - ὙΌΣ 

20 μαρτύριον ἂν εἴη τοῖς by ἡμῶν λεγομένοις ὅτι εἰ μέλλει εἶναι κίνησις, 

ἀνάγχη εἶναί τι ἀχίνητον. διὰ γὰρ τὸ χαὶ ἐχείνους ὑπολαμβάνειν τὴν γῆν 
΄ \ PL Y= ΄ ΄ - \ a. ~ Pe Naot ae x 

JEVELY, TOV Ath αντα ETL ταῦτης tloTWOL. ϑεὶς OE ταῦτα EVLOTATAL προς [ i 
τὴν δόξαν δειχνύων αὐτὴν ψευδῆ, χαί φησιν ἀλλὰ τοῖς ταῦτα λέγουσιν 

ΡΝ ~ Y 9. 

AVAYXALOV φάναι 7050 εἶναι μόριον αὐτὴν τοῦ παντός. ἔστι δὲ 
5 4 ~ [4 , 25 τὸ λεγόμενον at μὲν μὴ ἦν ἢ γῇ μόριον τοῦ παντός. εἰχότως ταῦτα λέγουσιν, 80 

γ ΄ c 5 ~ , | , 

εἰ 68 μή, μάτην: ὥσπερ γὰρ ὃ ἐν τῇ πρύμνῃ καϑήμενος οὐχ ἂν χινήσειε Co | ἱ il i Π Ι 
\ / \ ~ > > " ~ 4 5 Ὁ) τὸ πλοῖον, διὰ τὸ εἶναι τὴν πρύμναν μόριον τοῦ πλοίου, οὕτως οὐδ᾽ ὃ ω - 

τῇ γῇ ἱστάμενος χινήσειε. τὸ πᾶν’ μέρος γὰρ ἣ YH τοῦ παντός". 

p. 699232 IIpos δὲ τούτοις δεῖ τὴ 

30 χαὶ THY 

7 \ 

Kat D 
~ Μ > , Q? ~ \ ~ -“ > 

τοιοῦτον" DOT τξερ EOTLY ἰσχὺς τις, χαὺ ἣν χινει τὸ χινοὺῦν. OLTW χαὶ xa 

ἰσχὺν ἰσάζειν τοῦ χινοῦντος 

οντ 

~ ’ 

χατὰ τῆς περὶ τὸν "Ἄτλαντα δόξης Eott. τὸ δὲ λεγόμενον 40 

t)] to P: ex to corr. R tov πόλον Sa 3 χίνησιν χινεῖσϑαι coll. CPR 

δυεῖν ἢ 4 χινουμένη PR ὃ ἐν τοῖς Φυσιχοῖς] Θ 6 p. 259a18 

7 ἀκίνητον] ἀδύνατον CO 11 μυϑιχοὶ ἃ 13 τοῦ Ἄτλαντος CPR πᾶσι 

δήλη coll. CPR 15 post ἡμισείᾳ add. τῇ ἐκ PR, τῆς C 17 χέντρον OSa, fort. 

recte 18 δὲ om. R 18.19 τῶν λεγόντων CPR 19 οὐχ ἀληϑές CPR 

20 μέλλοι CRa 21 zai om. PRa 26 χινήσειε scripsi: χινήσει P: χινήση CSa 

et fort. R 30 thy om. C 



or 

10 

20 

τῷ σι 
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ἰ 
ἣν μένει τὸ μένον, ἀνάλογον ἐξ ἀνάγχης οὖσαι. ὡς γὰρ ἢ χίνησις πρὸς 150. 

τὴν χίνησιν, οὕτω χαὶ ἢ ἠρεμία πρὸς τὴν ἠρεμίαν, χαὶ ἐναλλὰξ ὡς ἢ 

χίνησις πρὸς τὴν ἠρεμίαν; οὕτω παλιν ἣ χίνησις πρὸς τὴν ἠρεμίαν. wat 
> x44 7 ~ . ‘ 

at μὲν ἴσαι χινήσεις 7 δυνάμεις ἀπαϑεῖς On’ ἀλλήλων, χινοῦνται δὲ χατὰ 
~ Vv 

τὴν ὑπεροχήν. ὥστε εἰ μὴ ἔστιν ἣ τῆς γῆς ἰσχύς, xa’ ἣν ἠρεμεῖ, ἴση 

re πρὸς THY τοῦ ἐν αὐτῇ ἀπερειδουμένου χαὶ χινοῦντος, χινηϑήσεται ἀπὸ τοῦ 45 
΄ 

μέσου χαὶ τοῦ χατὰ φύσιν αὐτῇ τόπου. 

~ al \ 

p.699>6 Κινεῖ δὲ τὸ ἠρεμοῦν πρῶτον. 

\ 
? ay Ls cf τ ” . ᾿ δ reps yi ene AA 2, - Ηρεμοῦν πρῶτον λέγει tov “Athavtas αὐτὸς γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρε- 

υὧῶν χινεῖ τὸν οὐρανὸν μετὰ os χιόνων, χινουμένων τῶν χιόνων. χαὶ 
ye τῇ 

‘ ‘ ~ ~ Ἁ >) Ἁ , ͵’ἶῊἿἸΥ > , > Ἁ \ 

ἐπεὶ thy τῆς γῆς ἰσχὺν οὐ μόνον πρὸς τὴν τοῦ "Ἄτλαντος ἰσχύν, ἀλλὰ χαὶ 
‘ ~ x. , ~ , , πρὸς τὴν τοῦ ὑπὸ ᾿Ατλαντος χινουμένου οὐρανοῦ ἰσχὺν ἀντιμάχεσϑαί ἐστιν 

2) ~ ~ σ = Ne Se » pe 5 “ , 7: en 5 pa id ae ite me, 

ἀναγχαῖον, δῆλον ὅτι χωρὶς ἑἕχάστης ἰσχύος μείζων ἐστὶν ἣ τῆς γῆς, τῆς 

τε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς τοῦ Ατλαντος. | ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον λόγον ἔχουσαν 151: 

σημείου πρὸς τὸ πᾶν ἴσην. εἶναι τὴν δύναμιν αὐτῆς τῇ τε τοῦ παντὸς χαὶ 
~ ~ 5 

τῇ τοῦ AtAavtos. 

p. θ9901)0 Ἔστι δέ τις ἀπορία περὶ τὰς χινήσεις τῶν τοῦ οὐρα- 
νοῦ μορίων. 

, σ 95: 7 4 2 mel 4 \ > \ ¢ \ LY, 

Actas ὅτι ἀδύνατόν ἐστι χινεῖσϑαι tov οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ "Ατλαντος 

διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τὴν τῆς γῆς ἰσχὺν ἴσην εἶναι τῇ τε τοῦ 
o7 + ora οὐρανοῦ χαὶ τῇ τοῦ "᾿Ατλαντος, ἐπάγει ἔστι δέ τις ἀπορία περὶ τὰς χιν ἧ- 

ις τῶν τοῦ οὐρανοῦ μορίων, λέγων νῦν οὐρανὸν τὸν σύμπαντα χόσμον, 

ora ὃὲ αὐτοῦ γῆν πῦρ χαὶ ta Veta χαὶ χυχλοφορητιχὰ σώματα, χινήσεις 

6& τὰς ἀπὸ τῶν χατὰ φύσιν ἑχάστου τύπων μεταστάσεις. ἔστι δὲ τὸ ἀπο- 20 

ρούμενον. ote ye εἴ τις εὑρεϑείη δύναμις μείζων οὖσα τῆς τς γῆς δυνά- 
μεως, xa)? ἣν ἠρευεῖ, χινήσει αὐτὴν ἣ οὔ. ὅτι δὲ ἐνδέ;) 

μείζονα τῆς δυνάμεως τῆς γῆς, δῆλον. εἰ μὲν γὰρ ἦν ἢ τῇ ἄπειρος τούτου 

γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ χαὶ 7 ἰσχὺς δὲ ἀφ᾽ ἧς αὕτη ἣ δύναμις ὅτι οὐχ 

ἄπειρος) εἰ μὲν οὖν ἦν ἢ γῆ ἄπειρος, ἦν ἂν χαὶ ἣ ἰσχὺς αὐτῆς ἣ βαρύ- 
τῆς, Ov ἣν οὐ χινεῖται, ἄπειρος, ἀπείρου δὲ οὔσης οὐχ ἂν εὑρέϑη μείζων" 2% 

2206 1. lite Κὶ 2.3 ὡς ἡ ἠρεμία πρὸς τὴν χίνησιν οὕτω πάλιν χαὶ χίνησις πρὸς ἘΠῚ i i } i 
. 

eutay SPRa 5 ἰσχὺς τῆς γῆς coll. et post γῆς add. ἐξ ἀνάγχης CPR p χ is γῆς Ρ γῆ Led 
ἴση 

11 
19 

om. a 7 τοῦ supr. vers. S αὐτῆς PR: αὐτοῦ C 9 λέγοι a 

THY τῆς eX τῆς γῆς corr. P} 12 tod om. S post ὑπὸ add. tod PR 

ἑχάστου P 13. 14 μείζων ἐστὶν ---ἀδύνατον iterat a 14 te om. PR 

τοῦ prius om. ὃ ἔχουσα CPRa 20 tod ante οὐρανοῦ om. a 21. 22. τῶν 

μορίων τοῦ οὐρανοῦ χινήσεις coll. ἃ 22 τοῦ om. PR 23 γῆν καὶ πῦρ CPR 

χαὶ τὰ χυχλοφορητιχὰ CPR 24 τόπου PR χαταστάσεις S 25 dpa te C 

26 

ἰσχὺς om 

post εὑρεϑῆναι add. δύναμιν CPR 28 δηλωτιχόν ἐστι coll. CPR # ante 

«(PR 30 μείζων] μεῖζον P 
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ς γὰρ ἀπείρου οὐδέν ἐστι μεῖζον: ἐπεὶ δὲ πεπέρασται (οὐδὲν yap 151: 

στιν ἐνεργείχα ἄπειρον, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει δέδειχται), τοῦ 

πεπερασμένου μεῖζον εὑρεϑῆναι οὐδὲν χωλύει. ὥστε εἰ ταύτης, καὶ 

τῆς τῶν ϑείων χαὶ χυχλοφορητιχῶν σωμάτων δυνάμεως εὑρεῦ ἡσεταί 

5 τις δύναμις μείζων: πεπερασμένα. γὰρ καὶ ταῦτα, ὡς ἐν τῇ ερὶ οὐρα- 
INTIS ~ seg 2 ΄ CHEN >) > \ 77 5 Ὁ» > 

νοῦ δέδειχται. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει “tov δ᾽ οὐρανὸν οἰόμεϑα ἐξ ἀνάγχης 
» x 3 it 5 > 

ἄφϑαρτον εἶναι, ὥσπερ χαὶ thy φωνὴν ἀόρατον: συμβαίνει δὲ εἶναι αὐτὸν 80 

φϑαρτόν, διὰ τὸ ἐνδέχεσϑαι μείζω δύναμιν εὑρεϑῆναι τῶν δυνάμεων, ἀφ᾽ 
- - ΄ ~ ~ 2 

ὧν αὐτός τε χινεῖται χαὶ τὸ πῦρ, χαὶ ἢ γῆ eee et. ἐπεὶ ὃδέ τις ἤμελλε 

10 λέγειν ὅτι ἄδηλόν ἐστιν, εἴπερ τις ὅλως ἐστὶ μείζων δύναμις τῶν δυνάμεων 

τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς χαὶ τῶν λοιπῶν, ἐπήγαγεν εἰ μὲν οὖν εἰσιν 
΄ f > , 

ὑπερέχουσαι χινήσ Gers, TovTEdty εἰ μὲν οὖν εἰσιν ὑπερέχουσαι δυνάμεις. 
\ ‘ny ~ v 

ἔστι G& τὸ λεγόμενον ‘ef μὲν οὖν εἰσιν ἐκ τῶν ὄντων χαὶ ὕπαρξιν ἐχόντων 
- 

δυνάμεις τινὲς μείζους τῶν τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς δυνάμεων, χινήσουσι 85 
x n Oo \ τ C ~ \ ΄ ᾿ πὶ , 

15 νῦν 7 αὔριον ἣ ὅλως ποτὲ χαὶ φϑεροῦσι τὸν χόσμον᾽ (τὸ γὰρ ὑπ᾽ ἀλλή- 

ς δυνάυεως, . Vv 5 \ ~ ΄ ~ ΄ x ~ / >) 4 

λων ἴσην ἐσέ τῷ ἢ wey γῇ ὑπὸ τῆς υξίζονος ἰσχύος THS ταῦτ ταὶ f 
uy εἰσιν ὄντα at @- 

\ ξ΄ 5 \ ΄ Ἀ ~ Iie ~ ξ - σὺν a 

χαὶ ὃ οὐρανὸς ὑπὸ τῆς μείζονος τῆς ἑαυτοῦ)" εἰ ὃ 

΄ 

od γάρ εἰσιν ἄπειρα τὰ σώματα, ἵνα χαὶ at δυνάμεις 
υξίζονες λας δύνανται δ᾽ ὅμως ποτὲ γενέσϑαι’ (ἄπειρον γὰρ οὐχ 

τιν ‘ 

20 αὐτῶν ἄπειροι oo ἣ TO ἄπειρον yap οὐχ ἐνδέχεται ἴσον ἐστὶ τῷ 40 
5 \ \ 5 ΄ C 5 Vv \ a7 ΕῚ 4. 

οὐδὲν γὰρ ἐνδεχόμενον γενέσϑαι εἰς ἄπειρον ἔχει τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ Epye- 

py 
, 5 5 / c 5 ~ 5 ~ ara 2 Ἁ SALE 

ταί ποτε εἰς ἐνέργειαν, ὡς ἐν τῇ [Περὶ οὐρανοῦ δεδειχται" εἰ yap ἐνδέχεται 
” , ¢ 

τὸ ὕδωρ yevéc0or ἀέρα, χἂν γενήσεταί ποτε) ‘el οὖν μή εἰσι μείζονες 
Ν ΄ - ~ ~ ~ ~ ΄ > Ὁ 

δυνάμεις τῶν τῆς γῆς χαὶ τοῦ οὐρανοῦ δυνάμεων, δύνανται ὃ᾽ ὅμως γεν 

σϑαι, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν - διαλυϑῆναι τὸν οὐρανόν. τί γὰρ χωλύει φϑαρῆναι, 
τῷ σι 

v 5) 2 ΘΆΛΟΣ ΄ ΄ > ~ A 5) , » v 

εἴπερ μὴ ἀδύνατον ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενόν ἐστι φϑαρῆναι τὸν οὐρανὸν; οὔχ ἔστι 
5 ‘ “ A ΕῚ , ~ ΄ >) , 

bi ἀδύνατον, εἰ μὴ τὸ ἀντιχείμενον dvayxaiov. ὅταν γάρ ἐστι τόδε τι 45 

ἀναγχαῖον, τότε τὸ ἀντιχείμενον αὐτῷ ἀδύνατόν ἐστι του οἷον ἀναγ- 

χαϊόν ἐστιν εἶναι τὸν ἄνϑρωπον ζῷον, ἀδύνατον ἄρα εἶναι αὐτὸν μὴ ζῷον" 
> Ὧν ~ ~ w~ oY ΄ 3 

30 ἀντίκειται ὃὲ τῷ μὴ ζῷον τὸ ζῷον. ὅταν δέ ἐστι τὸ ἀντιχείμενον ἐνδεχό- 

ἁξνον ee uh ἀναγχαῖον, χαὶ τὸ ἀντιχείμενον οὐχ ἀδύνατον ἀλλὰ δυνατόν, 
δί Ἢ ἘΝ Ὁ Aesth ὌΝ \ \ nie » 

οἷον οὐχ ἔστιν ἀναγκαῖον βαδίζειν τὸν Σωχράτην, ὥστε τὸ μὴ βαδίζειν οὐχ 
= Ξ ee ἊΝ ΄ \ Ὁ. ἀφ Ὧν δ ΡΥ 

ἀδύνατον, ἀλλὰ δυνατόν: ἀντίχεινται γὰρ πάλιν τὸ βαδίζειν χαὶ Ww} βαδίζειν. 

Ι τῆς - μεῖζον om. PR 2 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει] T 5 5. 6 ἐν τῇ [Περὶ 

οὐρανοῦ] A 5 ὥσπερ xat in lit. P αὐτὸν εἶναι coll. CPR 9 ἔμελλε CPa 

11 xal τῆς γῆς om. C 12 χινήσεις] δυνάμεις C 18 ἔστι --- λεγόμενον] we 

εἶναι CPR post εἰσιν add. ὑπερέχουσαι δυνάμεις CPR χαὶ om. S 

14 δυνάμεις τινὲς] ἤγουν CPR 16 ἡ μὲν γῆ] ἡμᾶς μὴ S ἑαυτῆς] ἑαυτοῦ 5: 

αὐτῆς C 18 δύναται PR 22 ἐν τῇ [Περὶ οὐρανοῦ] A 12 28 ἀέρα] 

ὕδωρ 8 26 post ἀδύνατον add. ἐστιν CPR ἐστι om. CPR 

27 post ἀναγχαῖον add. εἴη a ἐστι PRS: 7 Ca, sed οἵ, 30 29 ἐστιν τὸ τὸν 

ἄνϑρωπον εἶναι ζῶον C 80 τὸ μὴ ζῶον R!: τῶ μὴ ζώω CPR? ἐστ] CPRS: ἡ ἃ 

ante ἐνδεχόμενον add. μὴ PR 31 οὐχ ἐναντίον ἀλλὰ PR 32 ἔστιν ἐναντίον 

βαδίζειν CR vy om. ΟΡ ἃ 
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σ Ἃ > v τ ~ ‘ © -» ἜΝ > ΄ BY Le oh Se ee r 

ὥστε dy οὐκ ἔστιν ἀναγχαῖον μὴ φϑαρῆναι τὸν οὐρανόν, GAR évoeyouevoy, 151- 
=. ~ sa Ὁ Vv 5" Ἁ . , ᾿] 5 , 

οὐδὲ τὸ φϑαρῆναι ἀδύνατον ἔσται, ἀλχὰ δυνατόν᾽. τὰ usy οὖν λεγόμενα δ] 
~ Ἁ ») >] , gh aN 5 5 ao a. 5 lA > ‘ 

τοιαῦτα. τὴν 6 ἀπορίαν αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγον ἐπιλύσεται. ὅτ' δὲ οἰχεία ἐστὶ 
TEL BInMGVDIC. ὥς, εἴογζαι. ντεθεν δῆλον» δξήτει-τὰρ ὅτι εἰ τχινὲῖ cht τοῖς εἰρημένοις, ὡς εἴρηται, ἐντεῦϑεν δῆλον: ἐζήτει γὰρ ὅτι εἰ χινεῖ τὸν 

> ν ‘ Vv ΄ ~ ~ ~ Ww . 

Athas, ἔσται ἢ τῆς γῆς δύναμις χωρὶς μείζων τῆς τοῦ ᾿Ατλαντος σι ΄ Cc 
oO 
R < ° τ ἴω 

΄ ~ ~ > ~ a , ΟῚ \ ~ , , 7 \ 

χαὶ μείζων τῆς τοῦ οὐρανοῦ δυνάμεως" εἰ δὲ τοῦτο, τί χωλύει εἶναι χαὶ 
~ 

μείζονα δύναμιν τῆς δυνάμεως τῆς 77s. | [51» 

p. 6990382 “Apa δὲ δεῖ τι ἀχίνητὸν εἶναι χαὶ ἠρεμοῦν ἔξω τοῦ 

χινουμένου. 

10 Δείξας ὅτι εἰ μέλλει γίνεσϑαι χίνησις, ἀνάγχη εἶναί τι ἠρεμοῦν, χαὶ 20 

τοῦτο abe εἶναι μόριον τοῦ χινουμένου, χαὶ μέλλων ζητεῖν, εἰ ἐνδέχεται 

χαὶ ἐπὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ χινήσεως εἶναί τι ἀχίνητον, ἵνα χινῆται ὃ οὐρανός, 
, rs Vf \ La oy “Ὁ ie _ A 5 

πάλιν ἐπανέλαβε τὸν λόγον, χαὶ beer ἐπὶ τῶν ζῴων μεταβαίνει ἀπὸ 

τῶν ζῴων ἐπὶ τὸν οὐρανόν, καὶ χατὰ τὸ σιωπώμενον δοὺς ἡμῖν ἐννοεῖν ὅτι 

15 ἔστι τι ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ πάντῃ πάντως ἀχίνητον SEINE ἴσως 1p ἂν 
INF δόξειεν ἄτοπον εἶναι, εἰ ἣ ἀρχὴ τῆς χινήσεως ἐντός. ὥσπερ γὰρ ἀδύ- % Φ 

γατόν ἐστι τὸ πλοῖον χινηϑῆναι ὑπὸ τοῦ χαϑημένου εἰς τὴν πρύμναν, διὰ τὸ 
‘ 

υέρος γνεσϑαι τὸν χαϑήμενον τοῦ πλοίου, οὕτω xal τὸν οὐρανὸν ἀδύνατον χινη- 

ϑῆναι ἐντὸς ὄντος τοῦ τῆς χινήσεως αἰτίου" μέρος γὰρ ἂν χαὶ τοῦτο εἴη τοῦ 
\ > Ἃ μὴ 5 ~ g A ~ , σ 

20 παντὸς ἔντος ον GUTOD. OLO τοις ὑπολαμβάνουσι χαὶ eae) ενοις OTL εἰ μεν 

~ tr , “» ΄ νὶ 

ἔλλει χινεῖσθϑαι ὃ οὐρανός. ἀνάγχη πάντῃ πάντως εἶναί τι ἃ 
υ : > ἱ | il τ 

ae 

a °o < x 2. χίν 
\ ~ 5 ~ N Ie ~ 5, ὦ π € la cc > >) nn 

ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ, doter χαλῶς See Bet Ομήρῳ ἀλλ οὐχ ἂν τ: 

ἐξ οὐρανόϑεν πεδίονδε᾽᾽. ἔοιχε γὰρ χαὶ Ὅμηρος ὃ διὰ τὸ νομίζειν δεῖν εἶναί τι 80 

ἀχίνητον χαὶ ἐχτὸς τοῦ προ πεποιηχέναι τὸν Δία ταῦτα λέγοντα πρὸς 
» ec ΄ ε 

τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ὅτι “οὐχ ἂν δυνήσεσϑέ ποτε παντες of ϑεοὶ χαὶ πᾶσαι τῷ σι 

- > ~ ~ }}) \ x 
ai ϑέαιναι χατασπάσαι χαὶ χαταγαγεῖν με ἐξ οὐρανοῦ εἰς thy γῆν. τὸ γὰρ 

- , 3 - ε > ΄ ΄ » - 
πρῶτον χινητιχόν, δι οὗ χινεῖται ἣ ἀπλανής, τ τ ἀχίνητον ὃν οὐδεὶς ἂν 

χινήσειεν. ὥστε διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν “GAN οὐχ ἂν τ te” ἐδήλωσεν ὅτι 
ἂς ΤΡ RCS Ὡν (ὦ CC sp ~)? 2). »» σ - 

4 Ola OF τοὺ ET ενεγχεῖν ὅτι ἐξ οὐρανοῦ Ὥνιζατο OT 90 πάντῃ ἐστὶν ἀχίνητον 

80 ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ. εἰ δ᾽ ἔστιν ἀχίνητον τὸ πρώτως χινοῦν, λύεται ual ἣ 
προσεχῶς ῥηϑεῖσα ἀπορία, ἣν αὐτὸς πάλαι εἶπεν, ἢ λέγουσα πότερον 

~ ν ” v ς 3 > 

ἐνδέχεται φϑαρῆναι τὸν οὐρανὸν ἢ οὔ; τὸ γὰρ ὕπ᾽ ἀχινήτου χινούμενον 

αἰτίου οὐδέποτε φϑαρήσεται, ἕως ἂν μένῃ τὸ χινοῦν. τὸ δὲ τῆς χέξετις 

1 &) cia py om. CPR 6 zat post εἶναι om. CPR 8 ἀχίνητόν τι 

coll. ἃ 10 et 21 μέλλοι CPRa 15 ἐντὸς PR 17 ὑπὸ TOU — xiv 

ϑῆναι (18. 19) om. CPR 19 εἴη καὶ τοῦτο coll. CPR 20 ἐντὸς ὧν C 

21 xat om. a 22 Ὁμήρῳ] 1]. Θ 21 544. post Ὁμήρῳ add. γὰρ S: IIL litt. 

eras. R ἐρύσετε CS: ἐρύσητ᾽ a 23 ἐξ οὐνου PRS wast νομίζειν 

add. ἔξω τοῦ οὐνου CPR 24 χαὶ ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ om. CPR 25 δυνή- 

σησϑε ἃ 28 χινήσαιεν PR ἐρύσετε S: ἐρύση τε CPRa 29 ἐστὶν 

om. P 30 post ἐχτὸς add. ἐστὶ CPR 31 exspectas πάλαι λεχϑεῖσαν εἶπεν 

(ef. Arist. p. 70044) 33 μένει a 
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> κι wl 5 Co 9.3.9 ΄ Dig > ~ ΄ Vee 

συνεχὲς τοιοῦτόν ἐστιν ᾿ ὅϑεν, ef ἐξ ἀχινήτου ἤρτηται ἀρχῆς, λύεται xat ἢ 151» 
5 ‘ ~ > ΄ 3. ἔξ > \ \ ἐδ a 

πάλαι λεχϑεῖσα ἀπορία, πότερον ἐνδέχεται χαὶ τὰ ἑξῆς. φέρεται xat ἄλλη 
ε I ~ 5 “ ς ΄ - 

Ἰραφὴ ἣ διὰ τοῦ Δ ἔχουσα οὕτως ᾿ὅϑεν δύεται καὶ ἣ πάλαι λεχϑεῖσα 40 

dropta’. xo εἴη ἂν τὸ λεγόμενον “dev, τουτέστι διὰ τὸ εἶναι ἄδηλον, 

εἴτε ἔστιν ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ τι ἀχίνητον εἴτε uy, δύεται χαὶ χώραν ἔχει 

χαὶ εὑρίσχει τὸ ἀπορεῖν, πότερον ἐνδέχεται φϑαρῆναι τὸν οὐρανὸν 7 οὔ. 

2 δὲ ἣν δῆλον ὡς ἔστι τι ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀχίνητον, οὐχ ἂν εἰσεδύετο 
\ 

αι 
ς ΄ ΄ » 2 ~ a Crpr~ 

χαὶ εἰσήρχετο x ee εὕρισχεν ἣ τοιαύτη ἀπορία. σαφῶς δὲ τὰ ἕξῆς 
Ν 

\ χαταλέγει. τὸ δὲ GAN ὑφ᾽ ὧν ταῦτα χινεῖται τοιοῦτόν ἐστιν" ᾿ ἣ ἐν μὲν 

10 τοῖς ἀψύχοις εἶναι καὶ ἐχτὸς χαὶ ἐν αὐτοῖς ἠρεμοῦν οὐχ ἐνδέχεται GAN’ ἐν 45 

τοῖς ζῴοις, ὑφ᾽ ὧν τὰ ἄψυχα κινεῖται: ὑπὸ γὰρ τῶν ζῴων τὰ ἄψυχα χινεῖ- 

ta. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τῶν δὲ τοιούτων περὶ μὲν τῶν ζῴων εἴρη- 

ται τὸ τοιούτων περὶ πάντων ἁπλῶς τῶν χινουμένων εἴρηται χαὶ ἐμψύ- 

χων xo ἀψύχων. ὅτι ὃὲ χαὶ τὰ ζῷα χαὶ εἰσπνέοντα χαὶ ἐχπνέοντα πρὸς 

15 τὸ ἔξω ἀπερειδόμενα τοῦτο ποιεῖ, δῆλον τοῖς προσέχουσιν. ὅταν μὲν γὰρ 
"5 - \ Jet me > 7 wy) Ny 7 " ΣΣ 2 ἠρευῶμεν, “zal πάντῃ προδήλως, ἀλλὰ χαὶ ὅταν βαδίζωμεν, εἴπερ εξ ρε- 50 

αἱας χαὶ χινήσεως ἢ βάδισις γίνεται χαὶ πᾶσα ἢ χατὰ τόπον μεταβολή, ὡς 
ἐν τῷ Περὶ ζῴων μορίων δέδεικται. χἀν τις δὲ προσέχῃ, γνώσεται ἕαυ- 
τὸν ἐν ταῖς ἐχπνοαῖς χαὶ εἰσπνοαῖς ἀπερειδόμενον ὡς πέφυχε τότε γίνεσθαι 

90 ἢ ἀπέρεισις. δῆλον δὲ χαὶ ὅτι ὅταν μέγα βάρος ῥῖψαι βουληϑῶμεν, ἀπε- 

ρειδόμεϑα, ἀλλὰ χαὶ ὅταν πτύσαι χαὶ βῆζξαι. | 

Ρ. 700226 Πότερον δὲ ἐν τῷ αὑτὸ χινοῦντι χατὰ τόπον μόνῳ δεῖ 1δ2: 
" \ ~ 5.5 -- ¢ ) ~ * 

τι μένειν, ἣ χαὶ ἐν τῷ ἀλλοιουμένῳ αὐτῷ OM αὑτοῦ χαὶ αὐξα- 

νομένῳ; 
τ 

Οὐχ ἀλλοιοῦται οὐδ᾽ αὔξεται ὑφ᾽ αὑτῶν τὰ χατὰ γαστρὸς ὄντα" ὑπὸ 90 rt qn 

τῆς μητρὸς γὰρ ὡς μέρη αὐτῆς τότε χαὶ αὔξεται χαὶ ἀλλοιοῦται τὰ ἔμβρυα" 
’ 

bo αὑτῶν δὲ ἀλλοιοῦται χαὶ αὔξεται ἐχτός. ἀλλοίωσιν δὲ νῦν ἀχουστέον 
‘ 

3 

\ 

χαὶ τὴν ἡδονὴν χαὶ tov ϑυυὸν χαὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας" ἀλλοιούμεϑα yap 
΄ ~ 5 2 ε ~ 

χαὶ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος, ἀλλὰ καὶ ὑφ᾽ αὑτῶν, τινὸς ἐντὸς γινομένης χινή- 
. > 

30 σεως. γένεσιν δὲ ἐξ ἀρχῆς λέγει χαὶ φϑορὰν τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐν τῇ μήτρα 

1 zal om. ἃ 2 post πότερον add. ef CPR post φέρεται add. δὲ CPR 

3 7 Sta om. P λύεται S χαὶ om. a 4 dv om. CPR 

5 δέεται S 5. 6 ἔχει χαὶ om. CPR 7 ἔστιν ἐχτὸς CPR 9 ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ὧν libri; 

ef. Arist. P: ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ὧν Arist. vulg. 11. 12 ὑπὸ --- χινεῖται om. C 12 τῶν 

ante δὲ ex to corr. PS: to OR τοιούτων] τούτων R: ex τούτων corr. P 

15 τοιούτων ex τοιοῦτον corr. P εἴρηται om. CPR 15 ἀπερειδόμενον P'R 

18 ἐν τῷ Περὶ ζῴων μορίων] immo ἐν τῷ [Περὶ ζ. πορείας c. ὃ προσέχοι S: προσέ- 

χων PR γνώσηται PR 19 ἀπερειδόμενος PR 20 thy ἀπέρεισιν CPR: 

ἀπερίεισις a post βουληϑῶμεν add. ὡς a 22 αὑτὸ Arist. vulg.: αὐτὸ αὑτό PS 

Arist. EP: αὑτὸ αὐτὸ ex corr. R: αὐτὸ αὐτὸ C: αὐτὸ (semel) a Arist. SY μόνῳ 

om. SC Arist. P 25 ὑφ᾽ αὑτῶν] ὑπ᾽ αὐτοῦ § 26 τότε post ἀλλοιοῦται 

ponunt CPR 27 ἀλλοιοῦται χαὶ αὔξεται om. CPR 27. 28 ἀχουστέον οὐ τὴν CPR 

90 ante ἐν add. ἡμῶν CPR 
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- b] , ἂν 
! 

‘ ‘ ~ ~ . σύστασιν " περὶ γὰρ ταύτης νῦν παραιτεῖται ἵν. ἀπορήσας οὖν εἰ ἐνδέ- 152r 
- 

ν᾿ 

Ἴ , ἣν ὦ ee ΕΣ ΄ rhe ΨΙ -" 55 5 ΄ - 
ETAL ELVAL TL χαὶ ἐπὶ τῶν αὐζανήμενὼν χαὶ ETL τῶν AKAKOLODILEVWY ηρξ- 90 

ὶ 
i 

~ , 9° ~ P > 

μοῦν ὥσπερ xal ἐπὶ τῶν χινουμένων χατὰ τόπον, ἐπάγει εἰ γάρ ἐστιν 
i 

ἥνπερ φαμὲν πρώτην χίνησιν γενέσεως χαὶ φϑορᾶς, πρώτην χίνησιν 
, Ἁ \ , , 

5 λέγων thy χατὰ τόπον μεταβολήν" αὕτη γὰρ ἐν τῷ Θ τῆς Φυσιχῆς ἀχροά- 

σεως δέδειχται πρώτη τῶν ἄλλων, χαὶ ταύτης ἢ χύχλῳ. ἔστι δὲ τὸ λεγό- 
ζ x v ¢ , 4 9945 

wevov el μὲν οὖν ἔστιν ἣ χατὰ τόπον χίνησις προτέρα γενέσεως χαὶ ἄλλοι- 
> > , \ ~ Ld > al ώσεως, αὗται ὃὲ αὐξήσεως, χαὶ χωρὶς τῆς χατὰ τόπον χινήσεως οὖχ ἐνδέ- 35 

v Vv wv , , ΜῈ a\ ‘ Ld 

χεται οὔτε γένεσιν οὔτε ἄλλην τινὰ γενέσϑαι μεταβολήν, ἢ δὲ χατὰ τόπον 
~ ’ὔ Qs Ar \ 

10 χίνησις χωρὶς ἠρεμοῦντός τινος γενέσϑαι οὐ δύναται, οὐδὲ αὖται χωρὶς 
ἠρεμοῦντος γενήσονται. εἰ δὲ μή, οὐχ ἀνάγχη, τουτέστιν εἰ δὲ μὴ 
Vv ¢ , ~ lan) 5 ΄ , 

ἔστιν ἣ χατὰ τόπον μεταβολὴ προτέρα τῶν ἄλλων, οὐχ ἀνάγχη εἶναί τι 
~ b) , ΄ ? ΄ ~ 5 ~ » ΄ ΄ 

τῶν ἀλλοιουμένων χαὶ αὐξανομένων bp αὑτῶν ἠρεμοῦν. ἀλλὰ μήν, ὡς 
> vv Vv la ~ AA ΄ 

δέδειχται, ἔστι προτέρα" ἔστιν ἄρα χαὶ ἐπὶ τούτων ἠρεμοῦν τι. ὅτι δὲ 7 40 

τα πο. τὴ 
\ > ~ = \ 3 \ >! aes Te NN she έ = ~ ‘ ἘΣ ΤΩΣ 

χαὶ ἐν τῷ παντὶ χαὶ ἐν τοῖς ζῴοις, δέδειχται. τελειωϑέντα γὰρ τὰ ζῷα 

\ 15 χατὰ τόπον, ἥτις εἰς τὴν κύχλῳ xal εἰς thy én” εὐϑείας διαιρε 

( 
πρῶτον μεταβάλλει χατὰ τόπον χαὶ οὕτως ὀχεύει" ἀλλὰ χαὶ ὅτε ϑηλάζει 
προηγεῖται ἢ χατὰ τόπον χίνησις, ἀλλὰ χαὶ τοῦ αἵματος πρῶτον ἄνω χαὶ 

χτω; χινηϑέντος οὕτως ἕπεται ἣ πρόσχρισις, χαὶ οὕτως ἢ αὔξησις. ὅταν 
20 δὲ ἔγῃ ὅτι πρότερόν ἐστι τὸ χινοῦν τοῦ χινηουμένου, οὐχ ἐπὶ παντὸς χινοῦν- 

TOS χαὶ χινουμένου ἀχούειν δεῖ, GAN ἐπί τινων. τί δὲ διαφέρει φαντασία 45 

7 
‘ 

χαὶ νοῦς χαὶ ὄρεξις, εἴρηται ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς. χαὶ ἐπεὶ προαίρεσις 
χίνησις διανοίας χαὶ ὀρέξεως, ἔσται καί τι διανοητὸν προαιρετόν" οὐ γὰρ 

~ > , \ \ ΄ > \ 4 »} \ Q/ > ? πᾶν διανοητόν. τὰ γὰρ μαϑήματα διανοητὰ μέν, ob προαιρετὰ δέ, ἀλλ 
ὅσων διανοητῶν ἐστι τὸ τέλος πραχτόν, ὡς ἐπὶ τῶν τεχναστῶν χαὶ ἄλλων τῷ or 

τινῶν, τούτων χαὶ τὸ τέλος προαιρετόν. τοῦτο γὰρ τὸ τῶν πραχτῶν τέλος 
ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαϑῶν ἐστι τὸ χινοῦν τὸ ζῷον, GAN οὐ πᾶν τὸ χαλόν. 50 
ε ‘ ~ ~ v ? v \ ἂν, 5» la ~ > > 5 ἢ γὰρ γνῶσις τῶν ὄντων Ἢ ὄντα, χαλὸν οὖσα, ἠρεμίας μᾶλλον ἀλλ᾽ οὐ 

χινήσεώς ἐστιν αἰτία, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς εἴρηται, ὅτε τὸν | [-᾿ > " > 7 [5 i ρ i cp xi I> Φ ρ ic ; Ψ το 

30 ΠΙλάτωνα ἤλεγχε λέγοντα τὴν ψυχὴν αὐτοχίνητον. χινεῖ οὖν τὸ ὡς πραχτὸν 
\ ~ = v ΄ ι - » 

ἀγαϑὸν τὸ Cov, ἡ ἐστιν ἄλλα τούτου ἕνεχεν, χαὶ ἧ τέλος ἐστὶ τῶν ἄλλου 

τινὸς Evexa ὄντων. πάντα γὰρ τὰ πρὸ τοῦ τέλους ἕνεχα τοῦ τέλους ἐστίν. ] 

2 χαὶ ἐπὶ τῶν ἀλλοιουμένων om. CPR 4 πρώτην χίνησιν (post ee μὲν) libri et 

Arist. P: πρώτη χίνησις Arist. vulg. 5. 6 ἐν τῷ Θ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] c. 7.9 

9 γένεσιν οὔτε om. CPR γίνεσϑαι ἃ μεταβολήν om. PRS 12 post 

τι add. ἐπὶ CPR 18 τὸ αἷμα CPR 19 χινηϑὲν PR οὕτως (ρτὶ 8) --αὔξησις] 

προσχρίνεται καὶ οὕτως αὔξει τὸ αὐξανόμενον CPR 20 ὅτι om. PR 22 ἐν τῷ 

Περὶ φυχῆς] Γ 7 344. ἐν τοῖς ἃ 24 post διανοητὸν add. προαιρετὸν C 

25 πραχτιχόν CPR 26 τὸ ante τέλος om. PR 29 αἰτία in lit. ΚΗ] 

ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς] immo ἐν τῷ πρώτῳ, cf. A 3 p. 407932 ante περὶ add. 

τῶν CPRa 30 Πλάτωνα] πλάτωνος λόγον a ὡς om. CPR πραχτι- 

χὸν R 31 ἄλλα] ἄλλο PR: ἀλλὰ xal S évexa CPRa ἄλλου ex ἄλλων 

corr. 8 32 ἕνεχεν a πάντα --- ἐστίν om. C τοῦ post πρὸ om. PR, 

supr. vers. ser. S 

Comment. in Arist. XXII 2. Mich Ephes. in de part. mot. incess. anim. 8 
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p. 700029 “ὥστε δῆλον ὡς ἔστι μὲν ἧ ὁμοίως χινεῖται τὸ ἀεὶ 152v 

χινούμενον. 

VA Ψ \ κ᾿ ΄ ΄ὔ ~ Vv 3 \ ~ ΄ , 

ὁ ἔστι μὲν ἢ ὁμοίως xtvettat ἴσον ἐστὶ τῷ τρόπον μὲν τινα 
A ~ ΄ t ~ , ~ A ~ 

ὁμοίως χινεῖται 6 οὐρανὸς ὑπὸ τοῦ πρώτου χινητιχοῦ χαὶ τὰ ζῷα ὑπὸ 

5 τοῦ ὀρεχτοῦ: τοῦτο γὰρ χινεῖ τὴν ὀρεχτιχὴν ual ὁρμητιχὴν τῆς ψυχῆς 
as oO ~ \ wee Vv a)? ὃ v , la as 

δύναμιν, ἥτις χινεῖ τὰ Cwar ἔστι δ΄ Ἢ ἄλλως, τουτέστι τρόπον ὃξ τινὰ 10 

ἀνομοίως, ὁμοίως μὲν διότι χαὶ τὸ χινοῦν τὸν οὐρανὸν χαὶ τὸ χινοῦν τὰ 

ζῷα ὡς ἐφετὰ χινοῦσιν, ἀνομοίως δὲ διότι τὸ μὲν ἀεὶ χινεῖ τὸν οὐρανόν, 
\ i 5 SF \ ax \ Ὧν 5 )ἷὲ sy ‘ \ χλη ϑῶς Nine τον 

τὸ ὃὲ οὐχ ἀεὶ τὰ ζῷα. τὸ δὲ ἀΐδιον χαλὸν χαὶ τὸ ἀληϑῶς χαὶ τὸ 
, > Q 2 SW IN Ser ee ων Pe Ὁ SG EN SN Seo ign) 3. τατος 10 πρώτως ἀγαϑόν. τὸ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ, tv ἢ TO γὰρ ἀίδιον xahov > εἰπὼν 

(ap ὅτι τὸ πρώτως χινοῦν ἀεὶ χινεῖ, ἐπήγαγε τὸ γὰρ ἀίδιον χαλὸν χαὶ τὸ 
΄ \ b] Ω “" 5 Qi \ x \ X X ) "ὦ σ \ 

πρώτως χαὶ ἀληϑῶς ἀγαϑὸν xat μὴ ποτὲ μὲν ποτὲ δ᾽ οὔ, ὥσπερ τὰ 
Prd ~ " ΄ ~ . > ΄ x 

nap ἡμῖν ἀγαϑά (ταῦτα γὰρ οὐχ ἀεὶ ἀγαϑα) ϑειότερον χαὶ τιμιώτερον ἢ 
) cs ΄ “ \ v ~ 

ὥστ᾽ εἶναι πρότερον" τουτέστιν οὕτως ἐστὶ ϑειότερον, ὥστε μὴ ἔχειν αὐτοῦ 

15 πρότερόν τι χατὰ τὸ τίμιον: πάντων γὰρ τιμιώτερον τὸ τοιοῦτον. ὥστε 15 
ν Tap ἡμῖν, διὰ τὸ ποτὲ μὲν εἶναι ἀγαϑὰ ποτὲ GE pr, καὶ ποτὲ μὲν 

ον 
τ“ TH p 

~ 3\ δια >) ~ > ‘ Ἃ > \ 3 24% , 

χινεῖ ποτὲ δὲ οὐ χινεῖ, ἐχεῖνο δὲ. ἀεὶ Ov ἀγαϑὸν ἀεὶ χινήσει. tehevta 

δὲ τῶν χινουμένων λέγει τὸ oe ὅπερ χινεῖ ἢ ὄρεξις χαὶ αὐτὴ xtvov- 
/ Qf ‘ σ Cc Ἁ , 5 » 

μένη, χινουμένη δὲ οὐ χατὰ τόπον (δέδειχται γὰρ ὅτι a Pon πάντῃ ἀχίνη- 
5 5 >) c b) , 5 Gt , 

90 τός ἐστιν) ἀλλ ὡς ἀγομένη a ἀνενεργησίας εἰς ἐνέργειαν. εὐλόγως 

δ᾽ ἐστὶ φορὰ ὕστερα τῆς ὀρέξεως" προτέρα yap ἣ ὁ ες: χινεῖται, χαὶ 

οὕτω τὸ ζῷον φέρεται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως. τίσι “δὲ ὀργάνοις χρω- 20 
ὔ ~ \ c , ον > , »ν 

μένη χινεῖ τὸ ζῷον 7 ψυχή; χαὶ ὅλως πῶς χινεῖ οὐ χινουμένη, εἴρηται 

ὅτε περὶ ὁρμῆς χαὶ τῆς ὁρμητιχῆς δυνάμεως ὃ λόγος ἦν. διὸ ἐξ ἐχείνου 
~ ΄ ~ ~ ayy ay ~ 

τοῦ βιβλίου thy πᾶσαν tod ᾿Αριστοτέλους διάνοιαν ἀναλέγεσϑαι χρὴ τῷ 

βουλουένῳ τῆς ἀληϑείας ἐπιτυγχάνειν: ὅμως χαὶ νῦν ὀλίγα τῶν ἐχεῖσε 
to or 

παραγράψομεν. εἴρηται πρῶτον ὅτι tod ὀρεχτιχοῦ te χαὶ ὁρμητιχοῦ 

αἱ δυνάμεις πλείους εἰσί, τελευταῖον δὲ ὅτι χαὶ τῶν γνωστιχῶν τε 

χαὶ χριτιχῶν δυνάμεών ἐστι διαφορά. ἣ μὲν γάρ τίς ἐστι δύναμις 

80 ὑπηρετιχὴ χριτιχή (τοιαύτη γὰρ ἥ te αἴσϑησις χαὶ ἢ φαντασία), τὸ δέ 36 

τι #5 outs ἡγεμονικόν ἐστι χριτιχόν: τοιοῦτον yap τὸ λογιστιχόν, ὃ 

1 ὡς] ὅτι a: om. CPR 4 χινητιχοῦ] χινεῖται PR 5 ὀρεχτιχοῦ a 

6 τινα om. CPR 7 μὲν] δὲ CPR 8 χινεῖ om. CPR 9 τὸ ὡς 

ἀληϑῶς ἃ 9. 10 χαὶ τὸ πρώτως libri et Arist. P: τὸ om. Arist. vulg. 

10 τὸ δέ --- ἀγαϑὸν (12) om. Sa 12 ποτὲ δὲ ph CPRa 13 ϑειότερα καὶ 

τιμιώτερα S 14 ὥστ᾽ εἶναι a Arist. vulg.: ὥστε CPRS πρότερον libri 

et Arist. ESY: πρὸς ἕτερον Arist. vulg. 16 μὲν post ta om. CPR 

μὲν tertium om. Sa 16. 17 μὲν χινεῖν P 17 xtvet post οὐ om. CPR 

ἀεὶ ante ὃν om. S det χινεῖ a 19 δέδειχται)] de an. A3 20 ἀπὸ] 

bxo P 21 προτέρα] πρῶτον CPR 24.25 ἐξ éxelvov tod βιβλίου] suum aliquem 

Περὶ ὁρμῆς librum dicere videtur (cf. p. 116,10.13 117,16. 17); ceterum cf. Arist. de 

an. I’ 9. 10 27 παραγράψομαι CPR 28 πλείους at δυνάμεις coll. CPR 

29 χαὶ τῶν χριτιχῶν a 30 post ὑπήρετιχὴ add. χαὶ CP ἡ ante φαντασία 

om. OSa Ὁ] ante χριτικόν add. zat a 
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διανοητιχόν τέ ἐστι χαὶ νοητιχόν. τὸ γὰρ αἰσϑητιχὸν ἐπὶ τὸ διανοητιχὸν 152% 
ἔχει τὴν ἀναφορὰν ἐν ὅσοις ἐστὶν ἄμφω, ὅπως εἰσαγγέλλῃ καὶ μηνύῃ τὰς 
τῶν seit τῶν αὐτῷ διαφοράς. ὡς ὃὲ ἐν τῷ, χριτικῷ τὸ, μέν ἐστιν ἢγε- 

΄- > \ ee) ~ ~ e , 

τιχόν, οὕτως EOTL XAL EV τα πραχτιχῷ τὸ μὲν γξμονίχον, 
‘ 

μονιχόν, τὸ δὲ Ory 
iy 

2 2 ac 
5 ὃ δρμιητιχόν τε χαὶ ἠρεχτιχὸν χαληῦμεν, τὸ OE τι ἔστιν EY τοις VEU ὅροις ως UTT- 90 

ρετιχόν, ὃ καὶ νευροσπαστιχὸν χαλοῦμεν. δύναμις γάρ ἐστι χαὶ ἐν τοῖς νεύροις, 
‘ A} xa! ἣν ὑπηρετεῖται τὸ σῶμα ταῖς xa ὁρμὴν ἐνεργείαις. ἐπεὶ γὰρ τὰ 

χατ᾽ ὄρεξιν πραττόμενα πάϑους τινὸς ἐγγινομένου πράττεται, ὧν παϑῶν τὰ 

μὲν ἀνίησί τε τὸ σῶμα χαὶ αὔξην αὐτοῖς ἐμποιεῖ διὰ ϑερμότητα εὔχρατον, 

10 τὰ 6& χαταψύχει τε χαὶ συστέλλει (αἱ γὰρ φαντασίαι χαὶ αἱ αἰσϑήσεις καὶ 
¢ 
t ἔννοιαι τῶν πραγμάτων xa ὁμοίωσιν αὐτῶν γινόμεναι ὡς Ext παροῦσιν 0 

ἐχείνοις 7 ἀνιᾶσι τὸ σῶμα 7 συστέλλεσϑαί te χαὶ φρίττειν ποιοῦσιν) ὧν 85 

ε χαὶ ἐχτάσεων περὶ τὸ σύμφυτον πνεῦμα, χαὶ ἀπὸ γινομένων συστολῶν τ 

τούτου διαδιδομένων ἐπὶ τὰ νεῦρα, χινεῖσϑαι ταῦτα δύναται τὰς wa? δρυ,ἣὴν 
t red 

15 ἐνεργείας, τὴν ἀρχὴν τῆς χινήσεως ἀπὸ τῆς ὀρέξεως λαμβάνοντα. υιχρὰ 

γὰρ μεταβολὴ περὶ. τὴν ἀρχὴν γινομένη μεγάλων χαὶ πολλῶν διαφορῶν 

αἰτία γίνεται. τοῦ γὰρ οἴαχος ἀχαριαῖον μεϑισταμένου πολλὴ ἢ τῆς πρώρας 

γίνεται μετάστασις. χαὶ περὶ τὴν χαρδίαν ἤδη χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῇ 

oe: oe τις γένηται δι᾿ αἰσϑήσεις τινῶν es ae) as ἕπεταί τις 40 

τν τοῦ ξβοὺ τὴν χαρδίαν εἶναι πολλὴν ποιεῖται τοῦ οὐ αίος παντὸς 

διαφορὰν ἐρυϑήμασιν, ὠχρότησι, ϑερμότησιν, ψύχεσι, φρίχαις τε καὶ τρόμοις. 

ἀρχὴ μὲν οὖν τῆς χινήσεως τὸ ἐν τῷ πραχτῷ διωχτόν τε χαὶ φευχτόν. 
ἔστι γὰρ δρμὴ χίν: Ἴρις ἐμψύχοις γινομένη χατὰ φαντασίαν διωχτοῦ ἢ φευ- 

‘ ε ΄ \ " \ \ o~ 
χτοῦ. χινεῖ OF ἢ ὁρμητιχή te χαὶ ὀρεχτιχὴ ψυχὴ τὸ ζῷον οὐχ αὐτὴ 45 τῷ or 

/ ΄ 

χινουμένη, ὡς 
6 . 

Xe, ἢ ψυχὴ 
© \ ~ ¢ \ - = \ ΄ Cae ae , Χ 

ovat τὸ σῶμα ὑπὸ τῆς ψυχῆς (τοῦτο γὰρ λέγεται ἐφ᾽ ὧν χεχώρισται τὸ 

χείνοις San a ἀχίνητος yap χαϑ᾽ αὑτὴν πᾶσα ἐντελέ- 

δείχϑη οὖσα ἐντελέχεια. διὸ οὐδὲ χυρίως λέγεται χινεῖ- 

— 

(᾽ν Ov 

χινοῦν χαὶ τὸ χινούμενον, ὡς οἱ βοῦς of χινοῦντες τὴν ἄμαξαν) ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
> ΄ 80 χοινότερον λέγεται ὑπό τινος κινεῖσθαι χαὶ τὸ χατ᾽ αὐτὸ χινούμενον (οὕτω 

γὰρ ὃ τεχνίτης ὑπὸ τῆς τέχνης, ὅτι xar’ αὐτήν, καὶ οὕτως ὑπὸ τῆς χουφό- 50 
/ ~ ~ 

ἧς. ψυχῆς χινεῖ- 
\ 

> 

fen ΠΕ ON at pee Comat 
\SyYETAL TO ΞΘ ον ὑπὸ τ 

lf 

~ ao >? 5 , o 

THTOS TO πῦρ, ὅτι xat αὐτήν) οὕτω 

[Ors σϑαι, ὅτι χατ᾽ αὐτήν: κατὰ γὰρ τὸ ἔμψυχον εἶναι % τοιάδε αὐτῷ χίνησις 

1 ἐστι om. CPR 2 post ὅπως add. γὰρ CPR 4 xat om, a 
5 ὃ] ὅπερ a τί om. a 9 αὔξησιν CPR αὐτοῖς] fort. αὐτῷ 
10. 11 καὶ αἰσϑήσεις χαὶ ἔννοιαι PR 12 ἀνίησι ὃ: ἀνιοῦσι Ο: ἀνιεῖσι a 
12. 1Ὁ ὧν γινομένων] exspectas γινομένων οὖν τῶν 13. 14 ἀπὸ τούτων PSa 
18 περὶ] παρὰ PR 19. 20° χίνησίς τις CPRa 20 4 πάϑος PR 
γένηται CPR 22 ψύξεσι CPRa 24 post ἔστι add. μὲν P ἐμψύχοις 
ex éubdyw corr. S: ἐμψύ by0 v CPRa 25 dpexttxy scripsi: ϑρεπτιχὴ libri 

27 aute ἡ add. καὶ CPRa ἐδείχϑη] de an. BL οὗπα ἐντελεχεία (sic) P 
27. 28 τὸ σῶμα κινεῖσϑαι coll. C 28 ἀφ᾽ dv C: ὑφ᾽ ὧν PR χεχώρισται] 
χεχαραχτήρισται P corr. R 28. 29 τό te χινοῦν CPR 29 βόες C 

30 χοινοτέρως CPR τὸ xa? αὑτὸ PR 31 ὅτι χατὰ ταύτην a 
33 τοιάδε ex τοιαύτη corr. S 

88 
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γίνεται, οὐ χατὰ τὸ βαρὺ 7 χοῦφον, 7 λευχὸν 7 μέλαν, 7 ϑερμὸν 7 ψυχρόν. 152v ἐἀρλλτος, τα τὸ βαρὺ ἢ LOVPOY, of ACOKOY ὙΠ Ξλαν 1) VERP OY ΠΡ ΌΧΏΟΥ: 
αἰσϑα δτο Sy οὗ δ ζῶ “αὶ δ᾽, sere aoe τὸ ν “Υ ὴ Ὶ αἰσϑάνεται μὲν οὖν τὸ ζῷον χαὶ νοεῖ χαὶ βαδίζει χατὰ τὴν ψυχήν, οὐ μὴν 

~ ~ 3 ~ ? ΄ ΄΄ , 

τῆς ψυχῆς αὐτῆς xaP αὑτήν, ἵνα χινήσῃ- χινουμένης. ὥσπερ yap xata τὴν 

ὀρχηστιχὴν χινεῖται ὃ ὀρχηστὴς χαὶ χατὰ τὰς τέχνας of τεχνῖται, καί εἰσιν 

5 αὐτοῖς αὗται τῆς τοιᾶσδε χινήσεως αἴτιαι, αὐταὶ μὴ | χινούμεναι (οὔτε γὰρ 153r 

ai τέχναι οὔτε ἢ ὀρχηστιχὴ κινοῦνται) οὕτω χαὶ τὰ ἔμψυχα χατὰ τὴν 

ψυχὴν χινεῖται μὴ χινουμένης αὐτῆς. ἔστι δὲ ἢ ὁρμητικὴ χαὶ ὀρεχτιχὴ 
NF - pape Byes + qQ? is x aX - aN . ΓΞ ane πῆς ᾿, - ae δύναμις τῆς Ψυχῆς xad ἣν τὰ ζῷα χινεῖται" αὕτη yap τοῖς ζῳοις τῆς 

οἰχείας χινήσεως αἰτία. χαὶ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἣ Ψυχὴ οὐχ ὡς ἐρέτης ἐν τῇ 
9.) ld 7 \ Ν ΄ ~ \ ~ \ ~ 

10 vat, GAR ὡς εἶδός τι χαὶ τελειότης, ὡς ἐν τῷ [Περὶ ὁρμῆς te χαὶ τῆς 

δρμητικῆς δυνάμεως λόγῳ εἴρηται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἴληπται ἱχανῶς ὅ 
4 , ~ , 4 4 ὯΝ , ΄ r , 

πρὸς σαφήνειαν τῶν μελλόντων λέγεσϑαι: τὰ 6& πλείονα τούτων ὁ βουλό- 
, - 

wevoc ϑεωρεῖν ἐντυγγανέτω τῷ [Περὶ δὁρμῇς λόγῳ. ἐπὶ δὲ τὰ ἑξῆς τοῦ ᾿ ξώρξιν ἐντυγχάνετῳ τᾷ pt ὁρμῆς Λογῷ. tL OS ξζὴς 
᾿Αριστοτέλους ἴωμεν. 

~ a ~ , 2 , 

15 p. 70147 Πῶς δὲ νοῶν 6té μὲν πράττει ὃτὲ ὃ οὐ πράττει; χαὶ 

χινεῖται, ποτὲ δ᾽ οὐ χινεῖται. 

3 ΝΑ \ X ~ , SEN “Έ \ x ~ 

Επειδὴ ποτὲ μὲν voodvtes χινούμεϑα ἐπὶ πρᾶξιν, ποτὲ GE νοοῦμεν 

μέν, οὐ χινούμεϑα δέ, ἀλλὰ καὶ μάλιστα ἣ τοιαύτη νόησις αἰτία ἠρεμίας 

γίνεται, τὸ αἴτιον τοῦ ποτὲ μὲν χινεῖσϑαι ποτὲ δὲ μὴ χινεῖσϑαι διὰ τούτων 80 
5» ΄ , 7 σ \ Q\ , > ΄ σ \ > 

90 ἐπαγει, καί φησιν ὅτι ὅταν τὸ νοηϑὲν πραχτόν ἐστι χινούμεϑα, ὅταν δὲ οὐ 
\ 3 ) 2 , \ σ id fh 5 ~ Ψ, , 9 

πραχτὸν GAN ἐπιστημονιχόν, χαὶ ὅλως ἢ νόησις αὐτοῦ ϑεωρία μόνον, οὐ 

χινούμεϑα. ἀκίνητα δὲ λέγει τὰ μαϑηματιχά. GAN ἐπὶ μὲν τῶν ἀχινήτων 

Ἰνῶσις μόνον τὸ τέλος, χαὶ διὰ τοῦτο οὐ χινούμεϑα" ὅταν γὰρ νοήσῃ τὰς 
δύο προτάσεις, ἐπάγει τὸ συμπέρασμα καὶ πλέον οὐδέν: ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ 

τῶν πραχτῶν τὸ συμπέρασμα Ἰΐίνεται πρᾶξις. χαὶ τίϑησι τοῦ συλλογισμοῦ τῷ or 

~ ~ wey, ς 5 ΄ 

οὗ τὸ συμπέρασμα πρᾶξις, σαφῇ παραδείγματα λέγων ὅταν γὰρ νοήσῃ 8 
\ > ΄ > ΄ 3) \ \ ¢f~ Yar Ἢ , ΄ Bl > παντὶ βαδιστέον ἀνθρώπῳ᾽ χαὶ τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ ἂν wy τι χωλύῃ ἢ avay- 

χάζῃ. ἐκ παραλλήλου χεῖται" τὸ γὰρ χωλῦον ἀναγχάζει ἡμᾶς μὴ ποιῆσαι 

ἐχεῖνο, οὗπέρ ἐστι χωλυτικόν. ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου συλλογισμοῦ ἐλάττων 
80 μέν ἐστι πρότασις τὸ σχεπάσματος δέομαι, μείζων δὲ τὸ τὸ δὲ ἱμά- 

τιον σχέπασμα. τὸ δὲ πράττει δὲ an’ ἀρχῆς ἴσον ἐστὶ τῷ τῆς δὲ 
πράξεως ἀρχήν τινα ποιεῖται, ἐπὶ μὲν ἱματίου τὰ ἔρια 7 τὸ νόμισμα, ἐπὶ 
δὲ οἰχίας λίϑους. προτάσεις δὲ ποιητιχὰς λέγει xa? ἃς συλλογιζόμενοι 40 

2 τὴν om. CPR 3 ante τῆς add. ὑπὸ a χινουμένη a 4 χινοῦνται CPR 

ὃ ὀρχηστὴς--- κινοῦνται (6) om. CPR 5 αὐτοῖς om. a αὐταὶ scripsi: αὗται Sa 

7 et 8 xtvodvtat PR 7 post zat add. ἡ CPR 8 τῆς ψυχῆς om. CPR 

10 τι] te a 11 εἴληπται] εἴρηται CPR 12 λέγεσϑαι μελλόντων coll. CPR 

16 ποτὲ] ὁτὲ a Arist. 17 πράξεις PR 20 ἐστι] ἢ ἃ 21 μόνη CPR 
23 μόνον ex μόνη corr. S! 24 ἐπάγη C 26 post σαφῆ add. ta a ὅτε PR 

νοήσει P, ex νοήση corr, R 27 τὸ δ᾽ ἐὰν S 31 ἐξαρχῆς PR 

32 νόμισμα] ν᾿ S 
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πράττομέν τι. αὗται δὲ διὰ δύο εἰδῶν περαιοῦνται" ὅταν yap ἀγα 
, > X \ ΄ > \ 7 > , ς "ΩΝ 

φαινόμενον ἀγαϑὸν χαὶ προσέτι δυνατὸν εἶναι συλλογισώμεϑα, εὐϑὺ 

111 

τομεν. χαὶ ὥσπερ, φησίν, ἐπὶ τῶν ἐρωτώντων ἔνιοι τὴν μὲν δήλην πρό- 

τασιν παραλιμπάνουσι, προτείνουσι δὲ τὴν λοιπήν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πρα- 

χτῶν, οἷον τὸ ὅτι μὲν βαδίζειν ἀγαϑὸν προτείνει χαὶ σχοπεῖ εἰ ἀγα Ἁ 

Ov, THY 

δὲ ὅτι ἐγὼ ἀνϑρωπος οὐ προτείνει ὡς δήλην. διὸ χαὶ ὅσα μὴ λογισά- 
, a4 ΄ re Ἐκ αν ἜΡΟΝ οἷς { a 28 ere | a 3 

μενοι πράττομεν, ταχὺ πράττομεν" οὐ γὰρ συλλογιζύμεϑα, ἵνα ἐνδιατρίψωμεν 45 
σ ς éu3 Q7 ΕΗ, τ ἀν oh Pa ae Sd Frnt Re ee 

ὅλως ἐμβραδύνωμεν συλλογιζόμενοι" ὅταν δὲ ἐνεργήσῃ τὰ Cou ἢἣ τῇ 

αἰσϑήσει ἣ τῷ νῷ, εὐϑὺς ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ὁρμῶμεν οὗ ὀρεγόμεϑα. ὅτι δὲ 
10 ἥ ὄρεξις ἐσχάτη, δῆλον: πρῶτον μὲν γὰρ ἢ αἴσϑησις ἢ ἢ φαντασία χινεῖ- 

- 

ται, χαὶ οὕτως ἣ τ ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τῆς μὲν ἐσχάτης αἰτίας 
ῃ 

τοῦ χινεῖσϑαι ὀρέξεως οὔσης τὸ oe τῆς ἀντὶ τοῦ χυρίας εἴληπται" 
> δ τ \ οὐδὲν γὰρ ὄφελος πρὸς τὸ χινηϑῆναι τὸ αἰσϑέσϑαι Ἶ νοῆσαι, εἰ μὴ χαὶ 

ca , 

v ΄ > 
ὄρεξις ἐπαχολουϑήσει. ὅτι δὲ τὰ 5 Ὁ τὰν δι᾿ ὄρεξιν ϑυμοῦ χαὶ ἐπιϑυ- 50 

15.μίας χαὶ βουλήσεως πράττεται, εἴρηται. ὁμοίως δὲ χαὶ τί δια > φέρει βού- 
λησις ϑυμοῦ xat ἐπιϑυμίας χαὶ ὅλως ὀρέξεως, εἴρηται ταῦτα πάντα ἐν τῷ 
Περὶ ὁρμῆς. 

ῳ la ~ ~ , p. 701b1 “ὥσπερ δὲ τὰ αὐτόματα χινεῖται μιχρᾶς χινήσεως γινο- 
μένης, λυομένων τῶν στρεβλῶν. 

Ss , 4 A La Ἁ ~ ~ 5 ~ , \ 5 - 20 Αὐτόματα λέγει τὰ ὑπὸ τῶν ϑαυματοποιῶν ἐν τοῖς γάμοις χαὶ ἐν 158» 
ἄλλοις τισὶ γινόμενα. λύσαντες γὰρ οὗτοι τὴν ἀρχὴν τῶν σ 

i ' 1 Hy 

χρούσασα 
‘ Wa , 6 , ~ Ἁ 

ξύλινα εἴδωλα φϑάσασα ἣ χίνησις χινήσῃ αὐτά, ὥστε δοχεῖν τοῖς μὴ 

τὴν, τῶν στρεβλῶν χατασχευὴν ὕφ᾽ αὑτῶν χινεῖσϑαι. οὕτω χαὶ toi 
τῷ σι 

4 

τὴν ἐφεξῆς Ader αὐτήν, χαὶ abt = ἐφεξῆς ἢ ξῴξ Ξ = ‘ 159 4 τὴ ς ξῴες iss 

σ > 

χαρδία. πνεύματος pals évtos ὑπὸ τὴ ὀρέξεως, χινεῖ τὰ ἐχόμενα νεῦρα, 
σ 

χαὶ ἐχεῖνα πάλιν τὰ ἐχόμενα, ἕως ἂν εἰς τὰ ὀργανιχὰ μέρη χεῖρας χαὶ 
σ a. πόδας φϑάσασα ἣ χίνησις χινήσῃ τὸ ζῷον. ὅτι δὲ ἐν τοῖς ἁμαξίοις τοῖς 

4 ΡΣ ‘ , \ \ ae ~ ΄ > we σ , ~ 

τετρατρόχοις (ἐπὶ τούτων γὰρ τὸν λόγον ποιεῖται) ὃ ἐλάττων ὥσπερ χεν- 2% 

Tpov ἠρεμοῦν γίνεται, ἀνάλογος ὧν τῷ ἠρεμοῦντι ὠλεχράνῳ, δῆλον τοῖς 

80 ἀχριβῶς προσέχουσιν. ἐπειδὴ γὰρ μέγας ἐστίν, μᾶλλον δὲ μεγάλοι of 

ὄπισϑεν, οἱ δὲ ἔμπροσϑεν οἱ πρὸς τοῖς βουσὶν ὄντες μιχροί, ἀνάγχη ἵστα- 
ovat τοὺς ἐλάττονας ἐν τῇ περιφορᾷ, ἵνα χινηϑῶσιν οἱ μείζονες. ἐπεὶ γὰρ 
> ~ b ~ al ΄ ΜΝ - 5 ~ > \ eb > 

εν τῷ αὐτῷ χα: ἰσῳ χρόνῳ απὸ τοὺ αὑτοῦ εἰς TO AUTO ἀποχαϑίστανται 
-΄ a itt = \ ΄ ἌΜΕ ΕΣ ὃγλ oO LS aa κω ie ee ae = ἦν 

Οἱ TE EAATTOVES χαὶ οἱ μξιςονξς, ογ ων OTL Ἢ τοῦ WELLOVOS χινησις ξειςῶν 

2 συλλογιζώμεϑα PR εὐθὺς a Arist. 3 ἐρωτώντων ex ἐρώτων corr. RS 
5 εἰ om. P τὴν] τὸ ἃ 7.8 ἵνα ἐμβραδύνωμεν καὶ ἐνδιατρίψωμεν συλλογιζό- 

μενοι CPR 8 δὲ om. CPRS: yap Arist. ἢ] av P 9 ὁρῶμεν PR 

10 yap om. CPR 13 post πρὸς add. δὲ 5 18 υιχρᾶς a Arist.: μιᾶς S: 

μὲν CPR 20 ἐν post xat om. CPR 21 τισὶ om. P γινομένοις S 

22 post χρούσασα spat. II litt. P 24 post οὕτω add. δὲ a 92 ἐλάττους CPRa 
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σι 

10 

20 

30 

5 - 
, Ἂν Ὧι a7 ~ . 

ἐστὶ χαὶ ταχυτέρα; ἢ ὃὲ τοῦ ἐλάττονος βραδυτέρα. τὸ de βραδύτερον τῇ 153¥ 

τοῦ ἐναντίου μίξει ἐστὶ βραδύτερον, ἐναντία ὃὲ ἢ ἠρεμία τῇ χινήσει" ὥστε 31 
Bo ~ 7 7 > \ is ~ δ 

ἠρεμεῖ 6 ἐλάττων βραδύτερον χινούμενος, εἰ χαὶ λανθάνει ἡμᾶς μὴ use 

μένους διαπονεῖν περὶ τὸ τὰ τοιαῦτα βλέπειν φέρε γὰρ λόγου χάριν (τὴν γὰρ 

ἀχρίβειαν ἐν τούτοις οὐ ζητητέον" σαφὴ ϑηνξίας (ap μόνον τῶν λεγομένων, 
AAS ε ΄ “ ΄ , ~ ΄ ΄ 

ἀλλ οὐχ ὁμοιότητος ἕνεχα τὸ ὑπόδειγμα παράγεται) φέρε οὖν λόγου χάριν 
πὶ Τὰ \ 
U 

‘ 
Ὁ ͵ ν “ δι 5... Ὁ 

τοὺς ὑπὸ τῶν ἀστέρων γραφομένους χύχλους ἔχει, οὕτω χαὶ οἱ ἐλάττονες 
>) 

τροχοὶ πρὸς τοὺς μείζονας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως. ἡμᾶς δὲ χαλῶς ἔχει 
« 

΄ x Vy 

εἰδένα! ὅτι τὸ τῶν αὐτομάτων ὑπόδειγμα εἴληπται. ὡς ἀνάλογον τοῖς ἐν 
\ ) >) ~ id »ὕ “4 

ἡμῖν νεύροις, τὸ δὲ τοῦ ἁμαξίου διὰ δύο λόγους μόνους χαὶ οὐχέτι Oe 
3 > 

vy 

ἄλλο τι, δι᾿ ἕνα μὲν λόγον ὡς ἀναλογίαν ἔχοντα τὰ ξύλα aes τὰ ὀστᾶ, OY 

ἄλλον 62 ὅτι ὃς ἐνταῦϑα of ἐλάττονες τροχοὶ ὥσπερ χέντρον ἀχίνητον 
o 3 ~ / ¢ ΄ - 

Ἰίνονται, οὕτω χαὶ ἐν τῷ ζῴῳ at χαμπαί: χαὶ γὰρ ἐν ταῖς καμπαῖς, ὡς 
\ , Vv ~ aL ΝΣ τι ~ ΄ 

πολλάχις εἴρηται, τὸ μὲν χινεῖται, τὸ ὃξ ἠρεμεῖ. ἣ μὲν οὖν τῶν λεγομε- 
vel 2 ' ’ | ᾿ νι ϊ 

νων διάνοια, οἶμαι, τοιαύτη. ἐν ὃὲ τῇ λέξει τῇ καὶ τὸ ἁμάξιον ὅπερ 

αὐτὸ ὀχούμενον χινεῖ εἰς εὐϑὺ τοιοῦτόν ἐστι “τὸ ἁμαξιον εἰς εὐϑὺ 

χινεῖ τὸ φερόμενον ὕπ᾽ αὐτοῦ" ὀχούμενον yap τὸ φερόμενον ὑπὸ τοῦ ἅμα- 

ξίου εἶπεν. εἰ γὰρ ual χύχλῳ χινοῦνται of τροχοί, GAN οὖν τὸ ὀχούμενον 

χαὶ φερόμενον βάρος εἰς εὐϑὺ κινοῦσιν. ἀλλὰ τοῦτο μέν, εἰ yy πλανῶμαι, 

οὐδευίαν εἰχόνα τῆς Oy” ἡμῶν γινομένης χινήσεως σῴζει" τὸ δ᾽ ἐφεξῆς, 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ τῷ ἀνίσους ἔχειν τοὺς ἽΝ ΠΝ ὃ γὰρ ἐλάττων 

ὥσπερ χέντρον γίνεται χαὶ πάμπαν ἔχει πολλὴν ὁμοιότητα πρὸς τὴν 

bo” ἡμῶν age χίνησιν. ὡς γὰρ ἐν τούτοις ἱσταμένων τῶν ἐλαττόνων 

τροχῶν, ὡς πέφυχε γίνεσϑαι ἢ στάσις, γίνεται ἢ τῶν μειζόνων TEeptayw 17 

ἢ υᾶλλον ἢ ayes χίνησις (ἢ γὰρ περιαγωγὴ χυρίως τῆς σφαίρας ἐστίν) 

οὕτω χαὶ ἐφ᾽ ἡωῖν τὰ μὲν χινοῦνται ἐν τῇ χατὰ τόπον μεταβολῇ, τὰ δὲ 
- ΛΝ ΣΝ Ὁ Ε UMA satire es ra 

οὔσι τοὺς ἔυπροσϑεν τροχούς, οὺς αὔτος ἐντὸς 
— a a QR < a R RQ. = Cok a [Ὁ Cc σὺ ey) ΓΝ 

eA A ~ v C \ 

ἵνα ὥσπερ ὑπερχειμένων τῶν ὄπισϑεν xat ὠϑούντων τοὺς πρόσϑεν 
- ε a! ΄ ~ 4. Ὡς 

γίνηται πριες ἢ χίνησις. τὸ δὲ ποτ, ἐν τοῖς χυλίνδροις εἶπε διὰ 
΄ ΟῚ \ ~ > ν 

τὸ ὡς ἔοιχε χάχΞίνους τροχῳ ποιεῖν, ὥσπερ χαὶ νῦν τὰ ἐχ χυλίνδρων 
9 ϊ ‘ 

=I oc a> - ~> 7 

ἁυαξίδια τὰ τετράτροχα, ἅπερ ἕλχουσιν ot παῖδες T (Covtes χαρίεντα ἰδε 
ἢ ~ , “5 ΄ , > > 

s χάλλος ὑπὸ τῶν ζωγράφων. σίδηρον Os ἐν τ 
- “7 \ b] ~ ~ ~ 7 

THOM \SYEt TOV ξν. τῇ περιφξοξισ τῶν τροχῶν περιχείμε Evov, χύχλον χαι 

3 ἠρεμεῖ] ἠρεμαῖος CPR 6 οὖν] yap CPR 9 οὕτως ἡμᾶς δὲ in lit. R 

10 post ὡς add. ὑπόδειγμα CPR 12 ἀναλογίαν] ἀναλόγως CR: ἀνάλογον P 

15 ὥσπερ εἴρηται πολλάχις ORP 16 ὅπερ---ἁμάξιον (17) om. CPR ὅπερ S 

Arist. valg.: ὥσπερ a Arist. PS 21 γενομένης PR 22 τῷ om. CPR 
14. 

20 

29 
ve 

ὑποχειμένων CRS 30 γίνεται 5 31 ἔοιχεν ἐχείνους CPR 

5 Ἃ re ~ 

y ὅτι ὥσπερ ὃ panes πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἢ χαὶ ἁπλῶς πρὸς ἅπαντας 3 

40 

45 

50 

χαρίεντες P: χαρίεν R Ho περιτιϑέναι CPR post ζωγράφων add χαλλύνουσι 

yap αὐτὰ (γὰρ om. P) of ζωγράφοι χρώμασι CPR δὲ] μὲν Ὁ 89. 84. τοῖς 

τροχοῖς CPR 
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Ce | » ΝΣ 9 \ 5 27 ΄ ι 
αῦτον OVTA. αλλ ETEL τὴν | χαρηϊαν πνευυατι χαὶ 

οις συστολαί τινες γίνονται χαὶ ἐχτάσεις χαὶ ὅλως ἀλλοιώσεις, ἐν 3 

ἁμαξίοις χαὶ τοῖς αὐτομάτοις οὐ γίνονται, προσδιορίζεται χαὶ περὶ τούτου 

λέγων ἐν ell τοῖς αὐτομάτοις χαὶ τοῖς ἁμαξίοις οὐχ ἔστιν 
> ΄ > 

ia 6v 

αὐτὴ ἂν hae χίνησις. ἥτις χαὶ νῦν γίνεται uy ἀλλοιουμένων. 
i > i i προ] ‘ 

Ae 

οὺν 

ΠῚ ' 

~ , o x” τὴν ΄ 94. 4 

εἰ τοῦτο λέγων ὅτι χἂν χαὶ ἐν τούτοις ἐγίνετο ἀλλοίωσις, 
ao 

OT 

a. ΄ - ΄ Vie v > ΄ Η͂ 

δὲ χαὶ τὰ νεῦρα ἡμῶν χαὶ τὰ μόρια αὔξονται ἥτοι ἐχτείνονται χαὶ ὅλως 
2 = ro en ee | om Lee Ἂ f < 5» , € ΄ 

ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑπὸ τῆς TOTE γινομένης εὐχράτου ϑερμό- 
bad 3 = 

wetCova γίνονται 

τητος, Rat παλιν συστέ ἐπῆν ται χαὶ οἱονεὶ πιλοῦνται τ τοῖς φύβ 

χατάψυξιν (πήγνυσι γὰρ τὸ ψῦχος) εἴρηται 
προειπεῖν ἡμᾶς ταῦτα πάντα 

χαὶ 
Ἁ 

προ 

os ἐν ἀναισϑ τῳ μορίῳ ἬΝ 

πρό 
‘(~~ . ‘ x >| 4 

eh Ola TO OAL} το 

ταύτῃ χατὰ μέγε 
~ Ἃ 3 

ὶ τῷ χἂν ἐν μιχρο- 

τάτῳ χαὶ πρὸς αἴσϑησιν ἀναισϑήτῳ μορίῳ 7, ἀλλοίωσις. 

p. 701034 Ἔξ ἀνάγχης δὲ ἀχολουϑεῖ τῇ 
»» ς ΄ \ ~ 

αὐτῶν ϑερμότης zat GO 

~ 

αἀχολουϑεῖ τ 
Τὸ ΓῚ 

χαὶ τῇ φαντασίᾳ. αὐτῶν ἜΝ τ is χαὶ 

τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτον 
τὰ λυπηρὰ χαὶ 

αὐτῶν σχεδὸν π ἄλλα μεταξύ. 

ἦν ὃ᾽ ἂν ere β 
Cy 
εστ' 

ϑερμότ τῆτος χαὶ Ψύξεως 
παν εἰσὶ χαταφανῇ. 

> o ’ 

ἪΝ OUTWMS γάρ 

γίνονται 
, > ’ 

mau ὧν ϑερμοτήτων 

eres ποτὲ wey μόρια τινα χινούμενα 

α 
σ A 

ὅλον τὸ ov 
- 
Ψ τος χρώμεναι 

ae 

= 

‘ 

τα 

ανιχῶν wOoOltw 

\ 

τα ov ργανιχῶν μορίων λέγει 

τούτου ex τούτων corr. P!: τούτων 8 

119 

10 

ὃ γίνεται CRS 

5 δυνάμεως CR 

6 ἀλλοιουμένω C 

πρὸ ἡμῖν corr, R 
corr. R 

vets (17) in marg. P! 

περὶ ἡμᾶς coll. CPR 
ὁτὲ CPR 25 post tots add. τούτων 

τιχὸν CPR 28 τὰ post καὶ om. a 

ὅτι om. a 
8 ἐγγινομένης C 

πρὸ ὀλίγου πάντα 

12 ἐν post μέγεϑος om. 

18 ἀλλὰ ἃ 

23 ὁρῶμεν] ὁρᾶται ἃ 

4 ἐν] εἰ R 

om. CPR 

11 προειπε 

11. 12 ἐν ταύτῃ ex ἐνταῦϑα 

post χἂν add. εἰ ἃ χαὶ 

9 συστέλλεται PR 

coll. CPR 

ty. ex 

P τῷ om. CPR 16 To τῆς-- 
19. 20 tv” ἢ CPR 22 γινομένων 

24 ὀνειρογμοῖς CPR ποτὲ) 

CR 26 ἐγγενομένων S 27 αἰσϑη- 
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μόρια χεῖρας ual πόδας. γίνονται G2 τὰ νεῦρα πεπηγότα χαὶ οἱονεὶ ξηρὰ 154: 
\ 

χαὶ ὡς αὐτὸς λέγει σχληρὰ ἐν τοῖς φόβοις, ὑγρὰ δὲ χαὶ μαλαχὰ χαὶ ἀπο- 80 

λελυμένα ἐν ταῖς ἡδοναῖς. γινουένων yao ὑπὸ ψύξεως ual ϑερυότητος τῶν ' | ees ὶ : γι Ι 

τοιούτων περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ὀργανιχῶν μορίων πρὸς τὰς ἐνεργείας αὐτὰς 
ra v ~ ΄ -- > ? 

χαὶ τὰς ὑπηρεσίας ἄγεται τῇ ὁρμητικῇ δυνάμει, ap ἧς χαὶ τὴν ἀρχὴν σι 

ἐγγίνεται: πᾶσαι γὰρ αἱ τοιαῦται πράξεις ἐνεργοῦνται διὰ τῆς τῶν σωμα- 

τιχῶν μορίων ἐνεργείας. 

ΓΟ p. 702410 Τούτων δὲ συμβαινόντων τοῦτον τὸν τρόπον. 

Τουτέστι τούτων ὃς u PERE ολλλθου ἐξ ὑγρῶν εἰς ξηρὰ χαὶ τὰ λοιπὰ 4 

10 ἅπερ εἴρηχε πασχόντων, χαὶ ἐπὶ τοῦ ποτ χαὶ Ranier τοῖα την 

ἐχόντων φύσιν, ἵνα τὸ μὲν ποιῇ τὸ δὲ πάσχῃ, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς τοιαύτης 

ὀρέξεως τὰ τοιάδε γίνεται πάϑη, ἀνάγχη ἅμα τῷ τὴν ὄρεξιν χινῆσαι γίνε- 

σϑαι τοῦ πνεύματος χαὶ διὰ τούτου τῶν νεύρων χίνησιν, χαὶ διὰ τούτων 

τοῦ ζῴου. ἣ μὲν οὖν διάνοια αὕτη. τὸ δὲ τῆς λέξεως τῆς χαὶ μηδὲν 

15 ἀπολείπει αὐτῶν ἑχάτερον τῶν ἐν τῷ λόγῳ τοιοῦτόν ἐστι “xal μηδὲν 
΄ > ἈΝ > 

t 
. ~ , > ΄ ’΄ ΄ 

ἀπολείπει τῶν εἰς τὸ τί ἦν εἶναι χαὶ τὸ εἶδος ἕχάστου τούτων συντεινόν- 
> σ A Ἃ be ~ >] \ 

των᾽. ὥσπερ γὰρ ἂν λείπῃ τι τῶν εἰς τὸν δρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου Onap- 
~ χόντων, οὐχέτ᾽ ἐστὶν ἄνϑρωπος, οὕτως ἄν λείπῃ τι τῶν εἰς τὸν δρισμὸν 

- 
i 

~ v ~qQ? 

τοῦ ποιητιχοῦ ἢ ποιητιχὸν λαμβανομένων, οὐχ ἔσται τὸ ποιητιχὸν todd 

20 ὅπερ λέγεται" ὁμοίως οὐδὲ τὸ παϑητιχὸν παϑητιχόν 

40 p. 702421 Τὸ δὲ χινοῦν πρῶτον τὸ ζῷον avayxy εἶναι Ev τινι ἀρχῇ. 

ia \ ~ ~ ~ » , > v 5 ~ 

'Ὅτι μὲν οὖν τὸ χινοῦν πρῶτον τὸ ζῷον avayxy εἶναι ἐν τινι ἀρχῇ- 154v 
, ΄ ~ ων ἊἌ \ ΄ 5 , c 5 , ν 

πάντες ὁμολογοῦσιν. ἐπειδὴ ὃὲ χαὶ αἱ χαμπαὶ ἀρχαί, ὡς πολλάχις εἴρηται, 
ΡΟ o >> v ~ ~ > 5 7 Fi > ~ 

δείχνυσιν ὅτι ἀδύνατον ἔν τινι τῶν χαμπῶν εἶναι, ἀλλ ἐν τοιαύτῃ ἀρχῇ 

25 ἀναγχαῖον εἶναι τὸ πρῶτον χινοῦν τὸ ζῷον, ἥτις οὐχ ἔστιν ἄλλου μὲν ἀρχὴ 
ὌΝ ἄλλου δὲ τέλος, GAN οὖσα αὐτὴ ual? αὑτήν: τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ χαρδία. 

1 «ai prius om. CPR mapanennyota C 2 χαὶ post ξηρὰ om. CPR σχληρά] 

ξηρὰ S 2.3 ἀπολελυμένα καὶ μαλαχὰ coll. CPR 8 τὸν τρόπον τοῦτον coll. a 

10 πασχόντων] πανϑανόντων (sic) CPR ἐπὶ Sa Arist. S: ἔτι CPR Arist. vulg. 

12 γίνονται PR 12. 13 γίνεσθαι ex yevéstar corr. P! 18. χίνησιν post 

πνεύματος ponit P, item corr. R 15 ἀπολίπη CR αὐτῶν --- ἀπολείπει (16) 

om. CPR ἑχατέρων a 16 ἦν] ἡ R 17 λίπῃ C ἀνθρώπου ---ὁρισμὸν 

τοῦ (18. 19) om. CPR 18 οὐχ ἔστιν ἃ 19 ποιητιχὸν (post 4) scripsi: ποιητιχῶν 5: 

ποιητικοῦ Ca: ποιητιχῶς PR οὐχ ἔστι a 20 τὸ παϑητιχὸν] παϑητὸν PR 

21 post χινοῦν add. χαὶ ἃ τὸ om. ἃ 22 post οὖν add. εἰ S 

πρῶτον om. PR εἶναι post ἀρχῇ ponunt CPR 23 ἐπεὶ PR zat 

om. a 25 πρώτως PR τὸ Cwov χινοῦν coll. CPR 26 τέλος] 

τινὸς τελευτὴ C 



MICHAELIS EPHESII IN DE ANIM. MOT. 8 [Arist. p. 702421.28] 121 

δείχνυται δὲ διὰ πλειόνων τῷ ἀληϑεστάτῳ ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ ᾿Αφροδισιεῖ ἐν 154ν 
τῷ Περὶ τοῦ ποὺ ταχτέον τὸ ἥγεμονιχὸν τῆς ψυχῆς μέρος, ὅτι τὸ χινοῦν ὁ 

πρῶτον τὸ ζῷον (τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ dpextixy te χαὶ ὁρμητιχὴ δύναμις τῆς 

Ψυχῆς, ὡς πολλάχις εἴρηται) δέδειχται οὖν ὅτι ἐν τῇ χαρδίαᾳ ἐστίν: αὕτη 

5 γὰρ καὶ ἀρχὴ τῶν ζῴων, ὡς ἐχ τοῦ λόγου χαὶ τῶν ἀνατομῶν δείχνυται. 
δείχνυσι δὲ ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν ταῖς χαμπαῖς, ἐπὶ τοῦ βραχίονος τὴν δεῖξιν 

ποιούμενος: ὃ yap dv ἐπὶ τούτου δειχϑῇ, τοῦτο χατὰ πάντων ἁρμόσει. 
ὅτι μὲν οὖν, φησίν, ἐστὶν ἢ χαμπὴ τοῦ μὲν ἀρχὴ τοῦ δὲ τελευτή, εἴρηται" 10 

ὡς γὰρ τὸ νῦν τέλος μέν ἐστι τοῦ παρεληλυϑότος, ἀρχὴ OF τοῦ μέλλοντος, 

10 οὕτω χαὶ 6 χαρπὸς ἀρχὴ μὲν τῆς χειρός, τελευτὴ δὲ τοῦ βραχίονος. χαὶ 

χρῆται μὲν ὡς ἑνὶ ἅπαντι τῷ χώλῳ τῷ ἀπὸ τοῦ ὥμου ἄχρι τῆς χειρός 

(χεὶρ δέ ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν δαχτύλων χαὶ τοῦ ϑέναρος συνεστηχός᾽ εἴρηται 

δὲ ἐν ταῖς Περὶ ζῴων ἱστορίαις) χρῆται οὖν ἅπαντι τῷ χώλῳ ὡς ἑνὶ διὰ 

τὴν συνέχειαν τῶν σαρχῶν χαὶ νεύρων, χρῆται δ᾽ αὐτῷ χαὶ ὡς δυσὶ διὰ τὸ 

15 χινουμένης τῆς χειρὸς ἠρεμεῖν τὸν καρπόν (τοῦτο γὰρ δέδειχται πρότερον) 15 

ὁμοίως ὃὲ χαὶ τοῦ βραχίονος χινουμένου ἠρεμεῖν τὸ icketons τὸ 

ὅταν γὰρ κινῆται ἐντεῦϑεν ταὐτόν ἐστι τῷ ὅταν γὰρ κινῆται ex 

τοῦ τόπου εἰς τόνδε. ὅτι δὲ ἐν τῇ χινήσει οὐ μόνον πρὸς ἠρεμοῦν 

τι δεῖ ἀπερείδεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ πρός τι τῶν ἐν ἡμῖν, εἴρηχεν ἀρχόμενος 
΄ 

20 τοῦ λόγου. 

\ ~ \ nN~ , ~ . , , 

p. 702228 Τῆς ὃ ἐν τῷ ὠλεχράνῳ χάμψεως τὸ μὲν χινεῖται τὸ 
~ ~ σ / 

ἐν αὐτῷ τῷ GAM χινουμένῳ. 

Ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστι’ τὸ μέρος, τουτέστιν ἢ χείρ, συγχινεῖται τῷ 

ὅλῳ βραχίονι. ἔστι γὰρ ἣ χεὶρ ἐν τῷ βραχίονι ὡς μέρος πρὸς ὅλον" τ 

25 μέρος οὖν τὸ ἐν τῷ ὅλῳ svyxwettar τῷ ὅλῳ. ἐν τῇ χάμψει γὰρ τοῦ 

BEAM ἢ χινουμένου τοῦ βραχίονος ὅλου, συγχινεῖται χαὶ ἢ χείρ. εἰπὼν 

δὲ τὸ μὲν κινεῖται, χαὶ δέον ἐπενεγχεῖν ‘td δ᾽ οὐ χινεῖται᾽, ἀντὶ τούτου 

ἐπήγαγεν ἀνάγχη δ᾽ εἶναί τι ἀχίνητον: δέδειχται δὲ τοῦτο πολλάχις. 95 
~ 

ταῦτα προλαβὼν δείχνυσιν ὅτι οὐχ ἔστι τὸ πρῶτον χινοῦν ἔν τινι τῶν 

1 δέδειχται CPRa τῷ ἀληϑεστάτῳ.- Αφροδισιεῖ] τῷ ἀφροδισιεῖ ἀλεξάνδρῳ CPR 

1. 2 ἐν τῷ--- μέρος] Alex. de an. (Suppl. Arist. 111) p. 91,10 sqq. 3 ὁρμητιχή te χαὶ 

ὀρεχτιχὴ coll. ἃ 4 οὖν ὅτι om. CPR ἐστίν] εἶναι CPR 6 post δεῖξιν add. 

τοῦ λόγου PR ὃ γὰρ ἂν] ἐὰν γὰρ ἃ: ἂν om. CPR post ἁρμόσει add. τῶν 

χαυπῶν ΟΡ ἃ 8 οὖν om. C ἐστὶν om. a 9 τὸ om. R 

12. 13 εἴρηται δὲ] ὡς εἴρηται CPR 18 ἐν ταῖς Περὶ ζῴων ἱστορίαις] Α 15 p. 499 027 

14 post συνέχειαν add. τοῦ παντὸς ἤτοι P, τ. π. ἤγουν CR χρῆται 6 αὐτῷ om. Sa 

16.17 τὸ δὲ ὅτε γὰρ χινεῖται PR 19 εἴρηχεν)] ὁ. 1 p. 6985 14 5646. 22 αὐτῷ 

om. S τῷ om CPR ὅλον κινούμενον CPR 28 μέρος ex μὲν corr. 8: 

μὲν ἃ 24 ἔστι γὰρ --- βραχίονι om. CPR πρὸς ὅλον] σὺν ὅλω CPR 

25 τὸ ὃν ἐν τῶ CPR 26 τοῦ βραχίονος ὅλου] ὅλου τούτου CPR χείρ] 

ἀρχή PR 28 τι ἀκίνητον ---πρῶτον χινοῦν (29) om. ὁ 29 προλαβεῖν ἃ 
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5 

χαμπῶν, λέγων “ὥστε εἰ Fv 6 βραχίων ζῷον, ἣν ἂν ἐν τῷ ὠλεχράνῳ 7 104" 

ψυχή. ἐπεὶ ὃὲ ὡς ἔχει ὃ βραχίων πρὸς τὸ ὠλέχρανον, ἐνδέχεταί τι ἄλλο 

τῶν ἀψύχων, οἷον ἢ ῥάβδος, ἔχειν πρὸς τὴν χεῖρα (ἔστι 14p χαὶ ἢ ῥάβδος 

λος υὲν τῆς ἐχούσης αὐτὴν χειρός, ἀρχὴ δὲ ξαυτῆς" τὸ γὰρ τῆς ράβδου | C | I" K ’ EY | 

hoc, οὗπερ ἢ yelp ἅπτεται; τέλος μέν ἐστι τῆς χειρός, apyy δὲ τῆς 
᾿ | . ‘ i 3 Χ | 

nS 

Aa 

, 

papban) ἐπεὶ οὖν ἐνδέχεταί tt ἄλλο τῶν es ἔχειν πρὸς τὴν χεῖρα, 40 

we 0 F DeeyL By) πρὸς TO ὠλέχρανον, μὴ ἔστι δὲ H ψυχὴ μεταξὺ χειρὸς χαὶ 

βάβδου, οὐδ᾽ ἂν ἐν τῷ χαρπῷ εἴη οὔτε ἐν τῷ pisces οὔτε ἐν τῷ ὥμῳ 
Ὑ oy : A) Ἅ νι / Sol , A vx >) 4 

οὔτε ἐν ἄλλῳ, οὗ τὸ μέν ἐστιν ἀρχὴ τὸ GE τέλος. διὰ τὶ γὰρ ay ev ταὐτῃ 

10 τῇ χαμπῇ εἴη, χαὶ οὐχ ἐν ταύτῃ, ὁμοίως ἐν πάσαις ταῖς χαμπαῖς ϑεωρου- 
"» ~ ~ 5 ’ ig "Ὧν ΄ > led 

μένων χαὶ τῆς ἀρχῆς χαὶ tod τέλους; ἢ μὲν οὖν διάνοια οἰμαι αὕτη. 
Vv art s / Ἁ c / Sh 9 Ἂ: ‘ ‘ Call > 

ἔσχατον δὲ χινούμενον λέγει thy χεῖρα, ἑτέραν 6 ἀρχὴν thy ῥάβδον. 
-“ 

ἀνάγχη οὖν, φησίν, ἐν μηδεμιᾷ εἶναι ἀρχῇ, ἥ ἐστιν ἄλλου τελευτή, 4 

υηδὲ εἴ τι ἐστὶν ἕτερον ἐχείνου Ἔσο, λέγων τος τὰ ἐφεξῆς. 
> σ΄ 

15 ἔστι δὲ τοῦ μὲν χαρποῦ ἐφεξῆς βραχίων, χαὶ τούτου ἄλλο, καχείνου. ἕτερον. 

οὐχ ἔστιν οὖν ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀρχῇ ἣ ψυχή, ἥτις ἐστὶν ἐφεξῆς ἄλλης. τὸ δὲ 
ry 

0 τοῦ ὠλεχράνου μένοντος χινεῖται ἅπαν τὸ χάτω συνεχὲς y \ 
ETL if a ἱ 

y ΄ ~ Co ~ 5 , , ~ 

ἴσον ἔστι τῷ “ὥσπερ γὰρ τοῦ ὠλεχράνου μένοντος χινεῖται ὃ βραχίων 

(οὗτος yap ἐστι συνεχὴς τῷ ὠλεχράνῳ) οὕτω xat τοῦ ὠλεχράνου μένοντος 
΄ 5 ~ ~ ») ta ~ ~ ΄ 

20 χινηϑήσεται τὸ ἀνώτερον αὐτοῦ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ μεταξὺ αὐτοῦ τοῦ ὠλεχράνου 
Ὁ Y) ay ~ Vv ΄ 38 

χαὶ τοῦ ὥμου" ef δὲ τοῦτο, οὔτε 6 βραχίων ἔσται ἀρχὴ οὔτε τὸ ὠλέχρανον 
ν 

50 e 

vie 

οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων. 

᾿ v » \ ~ 5 - ’ ~ 

p.702b12 Ἐπεὶ δ᾽ ὁμοίως ἔχει ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν χαὶ τῶν 

δεξιῶν, χαὶ ἅμα τὰ ἐναντία χινεῖται. | 

= a 2 > \ ~ \ aT, Wy a ΡΒ 9 “ΓΑ 5. > ~ \ rr 

25 Td ἅμα ἀντὶ τοῦ παρὰ μέρος εἴληπται" οὐ yap ast ἐν τῇ χατὰ 1556 
, \ = Χ 5 ~ aN ἊΝ Ὁ PY “Ἄν 

τόπον μεταβολῇ τὸ μὲν ἀριστερὸν ἠρεμεῖ, τὸ GE δεξιὸν χινεῖται, Ἢ ἐμπαλιν ὁ 
5 \ a FN 5 ~ \ ae \ 5» le IAG ZL ἘΣ ΟΝ δι 

ἀεὶ τὸ δεξιὸν ἠρεμεῖ χαὶ χινεῖται τὸ ἀριστερόν, ἀλλὰ παρὰ μέρος ἕως ἂν 
> κ᾿ > , Cc fe yv 3 \ ~ ~ ~ 

ἠρεμήσωμεν. ἐπεὶ οὖν, φησίν. ὁμοίως ἐχει ἀπὸ τῶν δεξιῶν χαὶ τῶν 
» > Na le. ΄ vie Pee. a7 \ CINE EN \ 

AIT LOE, TOUTEOTLY ETTEL OVOLWS ξχξι tj χαάροια χαι πρ τα OFFA XAL 

\ \ 

30 πρὸς τὰ ἀριστερά (ἐν αὐτῇ γὰρ παύομεν τὰ apt TEP χαι ὃξ ιὰ μέρη χινού- 

υενα" ἄχρι γὰρ αὐτῆς ἢ τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν χίνησις πο} χαὶ 

3 τὴν ῥάβδον CPR zat om, CPR 4 μὲν om. et post τῆς supr. vers. 

adscr. P} ἑαυτῆς] αὐτῆς CPR 4.5 fort. τῆς ῥάβδου μέρος 10 χαὶ οὐκ] 

οὐχὶ χαὶ PR ante ὁμοίως add. oluat καὶ οὐκ ἐν ταύτη PR 11 αὕτη] 

τοιαύτη ἃ 13 post ἄλλου add. ἀρχή PR 14 τὸ ἐφεξῆς PR 16 ἀρχῇ 

om. P ἄλλιης seripsi: ἄλλη libri 17 χάτω --χινεῖται ὁ (18) in marg. P 

20 ἀνωτέρω CPRa 21 τοῦτο] τούτου PR 23 ἔχει om. OS χαὶ ἀπὸ 

τῶν CPRa 28 ἠρεμήσωσιν ἃ φησίν om. CPR ἀπὸ τῶν δεξιῶν --- 

ἔχει (29) om. CPR χαὶ ἀπὸ τῶν a 30 παυόμενα CPR 31 αὐτῆς 

yap coll. 
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χ ταύτης adtots ἢ τῆς χινήσεως εἴη ἂν ἀρχή. ἐφ᾽ ὃ γὰρ αἱ ἀπὸ τῶν 155r 

χαὶ ἀριστερῶν χινήσεις 
εὔλογον γίνεσϑα! τῆς 

3. ) 

Ξὸν 
στρατηγος, 

\ X bine 

χαὶ τὴν ἀρχὴν 

[2 5 ~ , 

γίνεται χαὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ" 
΄ Gad >) > ΄ 

5 γίνονται, οὗτης 6 ἐστὶν 6 

χινήσεις τὴν ἀρχὴν λαμβανουσι. 

( τον ἐξ 
ἌΞΙΑ ἧι δέδει) 

"τ OEOSlATal, 

ἐχεῖσε 6 
, 

ϑέντι. 

ἀρχαὶ 

10 

τῆς χατὰ τόπον χινήσεως. 

ὡς ἐχ 

ae 
cyst 

XY 

γαὶ τὸ διδὸν αὐτο 

ν 

νεῦρα ἀπὸ τῆς χαρδίας, 
δὲ, ὟΝ 

κῷ 
χαῖον 

οὗ γὰρ τὴν ἀῤχὴν 

εἶναι 

15 χινοῦνται μὲν γὰρ 

ὡς εἴρητα!, 

ὅτερα, ταῦτα γὰρ εἶ 
: 

στερόν, ἀλλὰ παρὰ 

χώλων ἢ ἀρχὴ τῆς χινήσεως ἂν 

20 

MERLE 
are ΕΗ = 

ὁμοίως ἔχοι ἂν π 

> 

τοῦτο ἐν ταύτῃ εἴη ἂν τὸ ιῷ σι 

" δ᾿ | 

χαι Ola 

5) 
λέγοι ἂν τὰ χῶλα, γεῖρας ual πόδας ἵ A 
i ῥᾶάγις ἀργή. ὡς ἐν τῷ [Περὶ ζῴων μοοίων xat 
ἢ ῥάχις ἀρχή, > oS oy an t Olw % 

ΝΥ af 

ται. ὅτι δὲ ἐν W ἣ αἴσϑησις ἐν ry 1 | 

δύναμις, δέδειχται ἐν τῷ [Περὶ τοῦ 

ὃὲ 

διάνοια αὕτη. τ 

30 τοῦ τόπου τοῦ 

χινεῖσϑαι τὸ 

τελευτῶσι 
5 - ‘ 3 

ξπι το 

a 
Ov 

, ὌΝ \ 

1 ae a Of πρης 

a2 ; ; 
"ένῳ, χαὶ πρὸς τούτοις ἕτερα ἀναγχαιότατα οἶχε 

2 i ry ἱ 

τῶν ἀνατομῶν δείχνυται. 

τοῦ 

υέσῳ τοῦ ϑώραχος, τουτέστιν ἐ 

πα γὰρ χαὶ πέρας χαὶ olovel χέντρον 
(η΄ 

X\ Ld 5 v > τὸ μέσον ἐστίν. ἔτι ὃ 
ρὸς τὰ ἄνω 

χινοῦν. 

τούτων γὰρ 

, ΄ [φ ΄ 

TOUT ἢ OPWYTLAT, 

TOU 

΄ 5 2 5 / ~ ‘\ , 

Y ws eT αρχην, απὸ TOUTOD 

ve te oO ‘ 

ECW) χινήσεως. OUTW yap 

‘ ΄ ~ Ve c » 

γάρ αἱ τῶν ἐςωῦεν προσαγγελίαι 
Ve os ‘ , ‘ roe ‘ 4 

G79 τοῦτοῦ χᾶαι αἱ THOS τὰ ecw 

4 a7 ΄ » 

τὴν γαβθιαν ai ἐχτὸς 
x .¢ Ὁ hy a 

ν τῷ Περὶ tod ποῦ ταχτέον τὸ ἡγεμονιχὸν τῷ ᾿Δφροδισιεῖ Ahe- 

τὰ σποράδην πολλαγοῦ ᾿Αριστοτέλει περὶ τούτων λεγϑέντα f “ f ρ Dé 
- 
ι “ πρόσετι- 

\ . | , Vv 

διὸ χαὶ τὰ πρὸς THY χίνησιν ὄργανα τὰ 
‘ 5 ‘ Vv 

THY apy 1 ξχϑξι. 

- 5" 

εν αναῖ- 
a 

TOUT) 

χινεῖν “at χινεῖσϑαι δύναμιν. 
doync νηῦ A> τὰ “MO ἐπεὶ YOYTS, χινουσι OF τὰ χῶλα. ETE 

\ ΄ τ τ oun Rees 
a ξρης TA ὁξξια χαὶ 

A 4 >) ~ \ > _F 

VELTAL TO OEGLOY χαὶ 

me δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν 
? " ΄ 

5UX ἕν ταῖς χαυπαῖς, αναγχη 

εἶναι τὴν τῆς χινήσεως 
~ Vv ~ a 5 

τῶν ἀχρων τῶν ὀξξιῶν 
οἱ ? 9 3 , ἘΣ ' χαὶ xa} ὅσον ἐν μέσῳ οὖσα ἢ 

χαὶ χάτω χαὶ ὁμοίως ἂν αὐτοῖς 
2 

tty, 

ee 
ράχξως οξ 

~ , 5 ~ 

χαὶ πάντων τῶν ὀστῶν 
» ΄ 

ἐν ἄλλοις πλείοσιν εἴρη- 

τε χαὶ 

ταχτέον τὸ ἡγεμονιχόν. 
τὰ νεῦρα. ἣ wey οὖν & 

τε μὴ 
ῦτ τοὶ 

4 

τῷ ἠρεμεῖν τὸ ὁεξιὸν 
1 ᾿ 

ἐστιν" o &x τοιοῦτόν [0] - ἘΠ °o 

1 ἐφ᾽ ὃ γὰρ---λαμβάνουσι (6)] cf. Alex. 1. 1. p. 97,18—22 7 περὶ tod om. CSa 

7.8 ᾿Αλεξάνδρῳ δέδειχται] Alex. de an. p. 94,7 546. 
ὑπ᾽ Apistotéhovs πολλαχοῦ περὶ τούτου CPR 

lit. R: συλλεξαμένου C ἀναγκαῖα CR: 

ϑέντα C 10 zat ἡ ὄρεξις CPRa 

14 χαὶ tod χινεῖσϑαι PR 

23. χαὶ πρὸς τὰ κάτω CPR 

χορηγήση CPR οὐ om. PR 

iC e 26 λέγοι ἂν] λέγει CPR 

ef. Hist. anim. [7 p. 516410 

ante ἡ add. xat CPRa 

an. p. 97,11 sqq. 

ὀρεχτιχὴ in 

ἀναγκαιοτέρα (sic) a 

15 ὑπὸ] ἀπὸ C 
χαὶ post zxdtw om. CPR 

25 
27 ἐν τῷ Περὶ 

ἐν tH OR: ἐν τοῖς ἃ 

lit. 

31 μὴ εἶναι τῷ ἠρεμεῖν a Arist. 

8 εἴρηται CPR 

9 éxet PR 

12 ws supr. v. R 

CPRa 
» ees ( ζῴων μορίων] Β 9 

ἂν εἴη coll. 

[τὸν 29 δέδεικται χτλ.] Alex. 

17. 18 zat ἀριστερόν om. CPR 

24 ἀμφοτέροις om. CPR 

τὰς] τοῖς RS: 

Ρ-. 05401]1, 

28 τούτῳ] ἐχείνω CPR 

10 

15 

is τς 

25 

30 

σποράδην 

συλλεξαμένῳ] ὦ in 

9. 10 προσεπι- 

δείκνυνται PR 

de 
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¢ 5" Vv id ,ὔ ~ ὦ» ~ 9 δ ~ ΔῊ Qe SE ~ oe 4 5 ~ ν 

οὐχ ἔστιν 7 χίνησις τοῦ GEGLOD οὐὸε χινεῖται τὸ ὅεξιον τῷ ἀεὶ ἡρεμεῖν τὸ [δ ὅτ 

Soe οὐδ᾽ ad πάλιν ἐχεῖνο τὸ θοῦ: χινεῖται [ἐν] τῷ τοῦτο τὸ 
δεξιὸν ἠρεμεῖν, ἀλλ᾽ ἐπίσης ἀμφότερα πεφύχασι χαὶ ἠρεμεῖν χαὶ χινεῖσϑαι᾽. 

2 ΄ p. 702625 To δὲ μέσον τοῦ σώματος μέρος δυνάμει μὲν ἕν, ἐνερ- % 

5 yeta δὲ avayxy γίνεσϑαι πλείω. 

Μέσον τοῦ σώματος λέγει τὴν χαρδίαν χαὶ τὸ ἐν αὐτῇ πνεῦμα. 
φησὶ δὲ ὅτι τὸ τῶν ζῴων μέσον δυνάμει μὲν ἕν, ἐνεργείᾳ δὲ δύο. 

ἐπειδὴ γὰρ ἀπ᾽ αὐτοῦ αἱ χινήσεις, ἀνάγχη ἐχτεινομένου τοῦ ἐν τῷ δεξιῷ 
μέρει τῆς χαρδίας πνεύματος, χαὶ συνεχτείνοντος ἑαυτῷ τὸ ἀπὸ τῆς χαρ- 
ι 

10 δίας νεῦρον ἣ νεῦρα, συνεχτείνεσϑαι χαὶ τὸ τῆς EE μέρος χαὶ 40 

χινεῖσϑαι. ἀπὸ γὰρ αὐτῆς ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς τὰ νεῦρα τὴν ἀρχὴν ἔχει ὥσπερ 

χαὶ αἱ ae ὥστε ὅταν τείνηται ὑπὸ τῆς τοῦ πνεύματος ἐχτάσεως TO 

νεῦρον, ἀνάγχη συντείνεσϑαι τὸ τῆς χαρδίας μέρος, ἐν ᾧ τὸ τεινόμενον 

νεῦρον ἐρρίζωται. ἐπεὶ δ᾽ ἠρευούντων τῶν ἀριστερῶν χινεῖται τὰ δεξιά, 

15 ὥσπερ πάλιν τῶν δεξιῶν τὰ ἀριστερά, ἀνάγχη χινουμένων τῶν δεξιῶν χαὶ 

ἠρεμούντων τῶν ἀριστερῶν ἠρεμεῖν χαὶ τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς χαρδίας 

χαὶ τὸ ἐν τούτῳ πνεῦμα. οὐδὲν γὰρ χωλύει, καίπερ συνεχοῦς ὄντος ὅλου 4ὅ 

τοῦ ἐν τῇ χαρδία πνεύματος, τὸ μὲν αὐτοῦ ἠρεμεῖν τὸ δὲ χινεῖσϑαι" χαὶ 

γὰρ χαὶ τοῦ ἐν ταῖς σχάφαις ὕδατος ὁρῶμεν τὸ μὲν χινούμενον, ὅπερ ἐχί- 

20 νηδεν ἣ χείρ, τὸ δ᾽ ἠρεμοῦν. ἠρεμοῦντος οὖν τοῦ ἀρίστε ρου μέρους τῆς 
χαρδίας χαὶ 

a 

τοῦ ἐν αὐτῇ πνεύματος δῆλον ὅτι χαὶ τὸ ἐν τούτῳ τῷ μέρει 

νεῦρον ἣ νεῦρα ἠρεμεῖ. εἰ τοῦτο, δῆλον ὅτι ἠρεμούντων τῶν δεξιῶν 

μερῶν τοῦ πνεύματος χαὶ τῆς χαρδίας χινεῖται τὰ eyes χαὶ 7S 50 

των τῶν ἀριστερῶν χινεῖται τὰ δεξιά, ἀπερειδόμενα τὰ μὲν δεξιά, ὅτε 3 
> 

ιν 
> 5 ~ > 

εἰς τὰ ἀριστερὰ ἠρεμοῦντα, χαὶ ταῦτα εἰς τὰ δεξιά, ἐοιχότα BR τὰν 
ὃ 

Ww ὧν ad R = 2 

ἐρεῖ προϊὼν τοῖς τὰ νῶτα ἀπερείδουσι χαὶ χινοῦσι τὰ σχέλη. eos 
‘ ‘ 

βραχίων ἀπερειδόμενος ὡς πρὸς ἠρεμοῦν τὸ ὠλέχρανον χινεῖται, οὕτως 

ἀνάγχη χαὶ τὸ ἀριστερὸν τῆς χαρδίας χαὶ τοῦ πνεύματος ἀπερείδεσϑαι 
πρὸς τὸ δεξιὸν ὡς πρὸς ἠρεμοῦν, χαὶ τοῦτο πάλιν πρὸς τὸ eqgusegee χινεῖ- 

5 

30 σϑαι δὲ ἀμφότερα ὑπὸ τῆς ψυχῆς, ἀχινήτου οὔσης | xa? ἑαυτήν. 155v 

1 χινεῖται τοῦ δεξιοῦ τῷ S post δεξιὸν add. ἐν CRP 2 αὖ] dv a 

τὸ ἀριστερὸν χινεῖται om. CPR ἐν delevi τοῦτο om. CPR 7 φησὶν 

οὖν PR τὸ--μέσον a: τῇ τῶν ζῴων χινήσει CPR: ἡ τῶν ζ. χίνησις S: res tale quid 

postulat ὅτι ἐν τῇ τῶν ζῴων χινήσει τὸ μέσον ἤτοι ἡ καρδία 8 ἀπ᾽ αὐτῆς Sa, fort. 

recte (cf. not. ad vy. 7) post ἐχτεινομένου add. τὸ ἀπὸ τῆς χαρδίας νεῦρον ἢ νεῦρα, 

sed rursus del. P 9 συνεχτείνου PR 10 ante μέρος add. δεξιὸν CPR 

12 χαὶ om. Ca 13 συντείνεσϑαι zat to CPR ἐν w—xapolas (16) om. CPR 

17 ὅλου ὄντος coll. CPR ante ὅλου add. τοῦ a 19 yap om. P 

zal τοῦ] ἐχ τοῦ PR post μὲν add. αὐτοῦ Sa 21 αὐτῇ] αὐτῷ Pa 

22 ἠρεμεῖν 8 26 ἀντερείδουσι CPR 29 post πάλιν add. ὡς CPR 
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τὰ γὰρ εἴδη χαὶ af ἕξεις ἀχίνητα xa αὑτά" τοιοῦτον δὲ ual ἢ ψυχὴ δέδει- 155+ 

χται οὖσα. χινουμένων δὲ τῶν δεξιῶν χαὶ τῶν ἀριστερῶν χινεῖται χαὶ τὰ 

ἐν τούτοις νεῦρα χαὶ διὰ τῶν γεύρων τὰ χῶλα. ὥστε ἕν ὃν τὸ πνεῦμα 

δυνάμει ἐν ταῖς χινήσεσιν ἐνεργείᾳ γίνεται δύο, ὁμοίως χαὶ ἢ χαρδία: ὡς 

yap τὸ πνεῦμα, καὶ ἢ χαρδία, xal ὡς αὕτη, χαὶ τὸ πνεῦμα. ἐπειδὴ γὰρ 
or 

~ ~ . ~ ΄ 5 ~ ΄ 

τὸ μὲ» χινεῖται τῆς καρδίας χαὶ τοῦ πνεύματος τὸ GE ἠρεμεῖ, δῆλον ὡς 5 
nn? ἜΣ \ 5 ᾿Ξ , - Q, ΝΣ > any , aay on P a ἐς Μ ’ = 344 —s \ δὲ 

δύο εἰσὶν ἐνεργεία ἕν δὲ ἐνεργείᾳ γίνεται ἐν ταῖς ἡρεμίαις. αλλὰ περὶ μὲν 
΄ ia ~ aaa Sean ui \ ΖΕ τ ἧς oes a _~ an 

τούτων τοσαῦτα εἰρήσθω; ἐπὶ δὲ τὴν λέξιν λοιπὸν ἔστι τραπῆναι. εἰπὼν 
σ᾿ ΄, a7 \ , ΄ ΄ \ 

ὅτι ἐνεργείᾳ δύο γίνεται, συντόμως τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγεν εἰπὼν χαὶ 

10 yap ἅμα τὰ κῶλα χινεῖται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς" πάλιν τὸ ἅμα ἀντὶ τοῦ 
‘ , Bb} > ~ \ ’, ν 

παρὰ ees. περὶ ὧν ἀχριβέστερον ἐν τῷ []ερὶ ζῴων πορείας εἴρηται. 

ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ἠρεμεῖ τῶν χώλων, τὸ Of χινεῖται, ἀνάγχη καὶ τοῦ πνεύ- 

ματος χαὶ τῆς χαρδίας τὸ μὲν χινεῖσϑαι, τὸ δὲ ἠρεμεῖν. 10 

p- 702028 Λέγω δὲ οἷον ἐπὶ τῆς ABI τὸ B κινεῖται, χινεῖ 

15 δὲ to A. 

Εἰπὼν ὅτι ἐνεργείᾳ yivetar δύο δυνάμει ὄντα ἕν, δείχνυσι τοῦτο χαὶ 

ἐπὶ χαταγραφῆς, ὡς ἔϑος αὐτῷ, ἅμα πρὸς τούτῳ δειχνύων ὅτι ἀνάγχη 15 

εἶναί τι ἀκίνητον, εἰ μέλλει χινήσεσϑαι τὸ ζῷον. τς δὴ Α ὅλη ἢ 

χαρδία χαὶ ὅλον τὸ ἐν al πνεῦμα, Β δὲ τὸ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τῆς χαρδίας 

- 20 νεῦρον ἡ νεῦρα; χαὶ Γ᾿ ὁμοίως τὸ ἐν τῷ apt αὐτῆς ees 7 νεῦρα. LOTE 

χινεῖται οὖν τὸ B τὸ νεῦρον, χινεῖ δὲ τὸ 4 τ 
"τῶν τῇ 

μέρος τοῦ πνεύματος χαὶ 

τὸ μέρος τῆς χαρδίας κινούμενα ὑπὸ τῆς ψυχῆς. GAN ἐπεί, ὡς δέδειχται, 

ἀνάγκη εἶναί τι ἠρεμοῦν, εἰ μέλλει γενέσϑαι χίνησις, HEHE τὸ λοιπὸν 20 

μέρος τοῦ A τα, τῆς πο χαὶ τοῦ πνεύματος ἠρεμεῖν. ἕν ἄρα δυνάμει 
>. 

25 ὄντα ta AE ἐνεργείᾳ δύο ἔσται. ἐχάλεσε G& τὸ ἠρεμοῦν υέρος τοῦ πνεύ- 
i μ 

ατος χαὶ τῆς es E, ἵνα τῇ διαφορᾷ tod στοιχείου δηλώσῃ χαὶ τὸ 
| 3 il i A] 

διαφέρον τοῦ πνεύματος χαὶ τῆς καρδίας. διαφέρει {60 ὡς πολλάχις εἴρη- 

ται. τὸ ἠρευοῦν τῆς χαρὸδίας μέρος “Al τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ μὴ ἠρεμοῦν" 
y) ἸΞΙ | h t Rok be 

= ~ ~ a v a , 

do τὰ μὲν χινεῖται τὰ δὲ ἠρεμεῖ, διαφέρουσιν. Ev dpa δυνάμει 
Ἵ 3 t 

30 ὄντα τὰ AE τουτέστιν ἕν ἄρα δυνάμει οὖσα ὅλη ἣ καρδία χαὶ ὅλον τὸ 3 

1.2 τὰ γὰρ--δέδεικται οὖσα] cf. Phys. E 1 p. 224%5.11 544. de an. Β 2 p. 4148 4 sqq. 

2 τῶν post καὶ om. CPR 3 post ὥστε add. καὶ CPR 4 ἐνεργείᾳ] δυνάμει C: 

δυνᾶ PR 5 αὐτή PR εἰσὶν ἐνεργείᾳ scripsi: εἰσὶ δυνάμει libri 9 ἐπή- 

νεγχεν CPR 11 ἐν τῷ Περὶ ζῴων πορείας] c. 4 544.: περὶ ζῴων μορίων 8 

12 τὰ δὲ PR 18 μέλλοι CRSa δὴ om. CPR 19 post πνεῦμα add. 

ἔστω οὖν A ὅλη ἡ καρδία χαὶ ὅλον τὸ ἐν αὐτῇ πνεῦμα Sa 20 αὐτῆς μέρει coll. CPR 

ἢ νεῦρα om. CPR 23 ἠρεμοῦν τι coll. ἃ εἴπερ CPR μέλλοι libri 

γίνεσϑαι ἃ ἀνάγχη om. Sa 24 ἠρεμεῖ a 25 ὄντα τὸ CS: ὃν to a 

AEF] sic libri: AB Arist. S: A Arist. vulg. 28 μὴ supr. vers. S! 29 διαφέ- 

ρουσιν. τὸ οὖν ἕν ἄρα a 80 τουτέστιν] ταὐτόν ἐστι τῷ ἃ οὖσα δυνάμει coll. ἃ 

οὗσα om. CPR 
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Neds 0 ii 

5 . > ~ . ΡῚ > > , ~ 

ἀνάγχη μὴ στιγμὴν εἶναι. τοῦτο GE ταὐτόν ἐστι τῷ ἀναγχη μὴ τοῦτο 

εἶναι τὴν ψυχήν. εἰ γὰρ τῶν χινουμένων τὸ μὲν αὐτῶν χινεῖται τὸ δὲ 
> νι Ἁ >? 

ὃ τῶν δ᾽ ἀμερῶν οὐ τὸ μὲν χινή- @- -- 
ς 
~ 

RQ. “Ee [Ὁ ὯΝ ny ay 
x 2 RQ a Θ ἘΣ Ὁ A Φ Ul 

5 σεται τὸ δὲ ἠρξυήσει Gee yap οὐχ dv ἦν ἀμερῇ) οὐχ ἂν εἴη οὔτε 7 ο VSL to [- IP=t — JI’ JOA ῇ E07, 4 4 ἢ ς j 

Ὁ ν Sak \ RA 39 <7 foe A \ 

χαρδία οὔτε αὐτὸ TO πνεῦμα ἢ ΟὐΧΤ GX ἄλλο τι εἶδος οὖσα τούτων χαὶ 

ἀχίνητος. εἰ γὰρ χινεῖται, πάλιν τὰ αὐτὰ ἐροῦμεν ὅτι ἀνάγχη τὸ μὲν 
αὖ - \ aA 5 ~ o x ΄ ~ Ἃ Ὁ ἊΝ \ oe 

αὐτῆς χινεῖσϑαι to ὃὲ ἠρευεῖν- οὕτω OF πάλιν σῶμα ἄν εἴη χαὶ οὐχ 
? > > 

ἀσώματον, χαὶ οὐχ εἶδος, GAM ὑποχείμενον χαὶ ὕλη. 

10 p. 702032 ᾿Αλλὰ μὴν ἐνδέχεται τὸ [᾿ τῷ Β ἅμα χινεῖσϑαι. 

TN 2 4 ~ >/ ~ v Χ >. oO 

To Γ ἐν ϑατέρῳ τῆς χαρδίας μέρει νεῦρον ἔϑεμεν. ᾿ τὸ δὲ ἅμα 
΄» A ~ ‘ , > | \ ‘ A ~ \ Q FAN 

πάλιν ἀντὶ tod παρὰ μέρος: ἐνδέχεται γὰρ μετὰ τὸ χινηϑῆναι τὸ δεξιὸν 
Ἁ , ~ =. 5 ΓΖ 

χινηϑῆναι τὸ ἀριστερόν. ὥστε χαὶ τὸ μέρος τῆς χαρδίας, ἐν ᾧ ἐρρίζωται 

τὸ ἀριστερὸν νεῦρον, πρὸ εν ΤῊ 

y roy OAD Ans ; g VS. UPyac τὰς ἐν τ 15 p. 702032. “Ὡστ᾽ ἀνάγχη ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τὰς ἐν τῷ A χινου- 
μένας χινεῖ! 

΄ \ \ ie PS 7 A ~ U4 

᾿Αρχὰς λέγων τὰ δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ μέρη τῆς χαρδίας χαὶ τοῦ πνεύ- 
> ~ o Ἐν c , 

BEES. ἦν δ᾽ ἂν χαταλληλότερον, εἰ οὕτως εἶχεν 7% γραφὴ ὥστε ἀναγχη 
3 x ~ , 

ἀμφότερα τὰ μέρη τοῦ A χινούμενα χινεῖν᾽. οὐ γὰρ τὸ πνεῦμα μόνον 
>.~ \ > x 

20 χινεῖται, ἀλλὰ χαὶ 7 χαρδία. Get τι ἄρα εἶναι παρὰ ταύτας tas ἀρχὰς 
΄ e \ ‘x ~ 

τερόν τι, ὅπερ χινήσει μὴ χινούμενον. ὡς {AP οἱ ἀπερείδοντες τὰ νῶτα 
v4 Vv > συ ~ ~ ‘ 4 

χαὶ χινοῦντες τὰ σχέλη. ἄλλο τι ἔχουσιν ἐν αὑτοῖς τὸ χινοῦν τὰ σχέλη, 
oO 5 ~¢ > nS vs \ \ ~ ΄ \ Pes 

οὕτω χἀνταῦϑα εἶναι δεῖ tt ἄλλο παρὰ τὸ χινοῦν χινούμενον χαὶ αὐτό. 
A > + ~ Aisa “san 5 a ~ a7 ~ 

dvahoyet 6& τοῖς μὲν νώτοις TO δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν τῆς χαρδίας χαὶ τοῦ 
a 

ὃξ 
= υν ~ >. 5 ν ~ 

25 πνεύματος, τοῖς δὲ σχέλεσι τὰ BI νεῦρα. 

7 x - ν ~~ p. 70344 Κατὰ μὲν οὖν tov λόγον tov λέγοντα τὴν αἰτίαν τῆς 
΄ , ~ , 

χινήσεώς ἐστιν 7 ὄρεξις TO μέσον, ὃ χινεῖ χινούμενον. 

Ts. ΄ , > σ΄ 5) \ ,/ x 4 oN ΄ Ξ 
Τὸ λεγόμενον ἐστιν OTL χατὰ τὸν Λογὸν τὸν λέγοντα XAL OELAVOYVTA τὸ 

ν - ΄ ΄ σ ἘΠ vies > o ey ey > \ 
αἰτιῶν τῆς χινησεως φαινεται οτι Ἢ Opects ἐστιν, ητις αχινήτος οὐσα, ἔπει 

1 αὐτοῦ CPR 2 μὴ ante στιγμὴν om. Ca py ante τοῦτο om. a 

3 αὐτῶν fort. delendum: αὐτοῦ C 5 ἀμερῆ scripsi: ἀμερής CRSa: ἀμερές P 

ὃ χαὶ om. Pa 9 οὐχ om. CPR 11 μέρει τῆς χαρδίας coll. CPR 15 ἀρχὰς 
τῶν ἐν τῷ ἃ 11 λέγει CPR 18 ἦν] εἴη CPR post ἂν add. χαὶ ἃ 

χαταλληλοτέρα Ρ εἶχεν] ἔχοι P: ἔχει CR 21 ὥσπερ of CPR 22 ἄλλο- 

τι---σχέλη om. S αὐτοῖς CPR 26 οὖν om. PR τῆς] εἶναι 5 
27 ἐστὶν ἡ ὄρεξις---χινήσεως (29) om. CPR 29 ἡ om. CPR ἀκίνητον ἃ 

peuet τὸ δὲ χινεῖται, [δ ὅν 

90 

90 

45 



or 

10 

25 

30 
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1 πᾷ & Ψυγὴ ἀγχίνητος. ἧς αὕτη μέρος 7 δύναμις οὗ τοῦ αι 155v χαὶ πᾶσα ἣ ψυχὴ ἀχίνητος, ἧς αὕτη μέρος ἣ δύναμις οὖσα τυγχάνει, 155 
τ - ᾿ ~ ~ a ~ 

ἥτις δὴ ἀκίνητος οὖσα χινεῖ τὸ xtvoducvoy καὶ χινοῦν. τοῦτο γὰρ δεῖ 
, ~ ¢ , ~ . , 

προσυπαχούειν" τὸ γὰρ πνεῦμα χαὶ ἢ χαρδία χινούμενα χινοῦσι, δύναταί 
~ a ~ , ~ ΟῚ ΄ ‘ 

τις τοῦ ὃ xtvet χινούμενον χαὶ ἐπὶ τῆς ὀρέξεως ἀχούειν. εἰ yap χαὶ 
Ἁ ~ »! 5 ; 44 . , ~ 

μὴ κινεῖται ἢ ὄρεξις (τὰ γὰρ εἴδη ἀκίνητα) ἀλλ᾽ οὖν διεγείρεται ὑπὸ τῶν 
> ~ p es > 

ὀρεχτῶν, | ἵν’ ἢ τὸ χινούμενον ἀντὶ τοῦ ᾿ διεγειρύμενον καὶ ἐπιτήδειον 156r 
7 , a ~ X pet ? Ἃ = \ pa Lf ΄ >] >I ~ a ieee eee Tie Sivan τα τ ον ἢ τὸ Aa. ἐστι διὰ τοῦ ὃ 

χινεῖ χινούμενον χατὰ τὸν τοιοῦτον λόγον δόξειεν dv τὸ χινοῦν χαὶ 

χινούμενον ὅτι ἣ ὄρεξίς ἐστιν: οὐχ ἔστι δὲ αὕτη, ἀλλὰ δεῖ εἶναι σῶμά τι, 

ὃ χινεῖ χινούμενον χαὶ αὐτό᾽. 

Ἁ \ 

p. 70826 Τὸ μὲν οὖν χινούμενον, μὴ πε 
πάσχειν χατὰ ἀλλοτρίαν 

2 
δὲ χινεῖν δύναται 

Πανάληϑες χαὶ τοῦτο: πᾶν γὰρ ὃ χινεῖται μόνον, οὐ πέφυχε G8 χινεῖν, 15 

πάσχει χατὰ τὴν τοῦ χινοῦντος δύναμιν xal ἄγεται ὡς dv ἐχεῖνο ayy. 

τοιοῦτον Le τί ἐστι χαὶ πᾶν σῶμα ζῴου" χατὰ γὰρ τὴν ψυχὴν χαὶ αὐτὸ 

χινεῖται, ὥσπερ ὃ ὀρχηστὴς χατὰ τὴν ὄρχησιν. σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. περὶ 

δὲ τῆς τοῦ πνεύματος σωτηρίας οἰχεῖον ἦν εἰπεῖν ἐν τοῖς Ilept τροφῆς 

λέγει δ᾽ ἔχειν. τὸ τοιοῦτον πνεῦμα πρὸς τὴν ψυχὴν ὥσπερ τὸ χινοῦν χαὶ 

χινούμενον μέρος ἐν ταῖς χαμπαῖς πρὸς τὸ ἀχίνητον. oes δὲ οὐ τὰ 20 

μέρη ἀεὶ τὰ αὐτά ἐστιν, GAN ἐν χινήσει (ἐν ἐπιρροῇ γὰρ χαὶ ἀπορροῇ)» 

οὕτως χαὶ τὸ σύμφυτον πνεῦμα. 

4 

103294 Δεῖ δὲ τὸ μέλλον χινεῖν μὴ ἀλλοιώσει τοιοῦτον εἶναι. 
Ρ ‘ ‘ 

\ χὰ 9 lea 5 ΄ ~ 

“Ὑποστιχτέον εἰς τὸ ἀλλοιώσει, st οὕτως ἐπαχτέον τὸ τοιοῦτον. 

ἔστι δὲ δηλωτιχὸν τὸ τοιοῦτον τοῦ ἔχειν βάρος χαὶ xovedtyta τὸ γὰρ 
5 ΄ ~ \ \ \ ~ , > σ ὃ ,7 v ae Ἃ " ἐν ἡμῖν ϑερμὸν χαὶ βαρὺ χαὶ χοῦφόν ἐστιν ὥσπερ ὃ ἀήρ. εἴη δ᾽ ἄν τὸ 

Ν - " - > 

λεγόμενον ‘Get τὸ μέλλον χινεῖν τὴν χατὰ τόπον χίνησιν, ἀλλὰ μὴ τὴν κατ 
ἀλλοίωσιν ἄρος ἔχειν χαὶ χουφότητα. χινεῖ γὰρ τὸ πῦρ τὸ ὕδωρ χαὶ 35 1 t ϊ 

(ει ἀπὸ τοῦ Ψυχροῦ εἰς τὸ ϑερμόν ἀλλ οὐ χατὰ τόπον αὕτη ἣ υξταβολή, x ἐν» Lh i 

΄ 

ἀλλὰ χατ᾽ ἀλλοίωσιν: τὸ δ᾽ ἐν τῇ χαρδίᾳ ἜΠΟΣ χαὶ ἀλλοιοῖ ἡμᾶς χαὶ τῆς 

χατὰ τόπον χινήσεως ἡμῖν ἐστιν αἴτιον. GAN ὅμως ἧ μὲν χοῦφον, ἀντέχει 
\ aoe ne ‘ +O ~ ν᾿ 5 pe S7a% , \ > 2 πρὸς τὰ βαρέα τὰ ὠϑοῦντα xat ἀποβιαζόμενα αὐτὸ χάτω, χαὶ οὐχ εξ 

~ ΄ on ἫΝ x ΄ ’,’ 5 " ΄ Xx ‘ a4 4 

ται τῆς olxsias ἕδρας, ἧ δὲ πάλιν βαρύ ἐστιν, ἀντέχει πρὸς τὰ βαρέα τὰ 

3 χινοῦσι] χινεῖ CPR 8. 9 χατὰ---χινούμενον om. P 11 post χινούμενον add. 

μὲν a Arist. PS 12 πάσχειν ἀλλοτρίᾳ δυνάμει a χίνησιν P 14 ἄγοι CPRS 

15 

18 

27 

32 

zt om. P 17 ἐν τοῖς Περὶ τροφῆς] v. Bonitz Ind. Arist. p. 104616 

λέγειν δ᾽ ἔχει S 23 ὑποστατέον S post τοιοῦτον add. εἶναι a 
ἔχειν ἣ κουφότητα CPR 30 ἔστιν ἡμῖν coll. CPR ὅμως} ἴσως a 

πρὸς τὰ κοῦφα τὰ CPR 
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5 ¢ ~ \ 5 ~ 5 \ vw 5 , ἧς a \ ΜΆ uf Ν \ 

ἀνωϑοῦντα χαὶ ἀναρριπτοῦντα αὐτὸ ἄνω (ἀνάγχη γὰρ τὰ βαρέα πρὸς τὸ 156r 
΄ ΄ - 3 ~ 

χάτω φερόμενα ἀνωϑεῖν αὐτὸ ἄνω): ὥστ᾽ ἐπεὶ χαὶ βαρὺ χαὶ χοῦφόν ἐστιν, 40 
vo) 1 » Vv > τον n ~ , Ἔ ” ΄ <x ’ nN \ οὔτ᾽ ἂν ἄνω εἴη (ἣν γὰρ ἂν κοῦφον μόνως), οὔτε χάτω (ἣν γὰρ ἂν βαρὺ 
, > ‘ /, > = >\ ~ > , y = , oy pe ee, ἐς 

μόνως) ἀλλὰ μέσον: ἐν ᾧ δὲ τοῦτο, ἐν τούτῳ χαὶ ψυχῆ. ἔν τῷ μέσῳ 
Ἂ \ 5 ἄρα ἢ boyy’. ὅτι δὲ zat βαρὺ χαὶ χοῦφόν ἐστι, δῆλον ἐντεῦϑεν - συστέλ- 

λεται γὰρ χαὶ ἐχτείνεται χατὰ φύσιν χαὶ οὐ βίᾳ, τὸ δ᾽ ἐχτεινόμενον ἄνω 

χαὶ χάτω χινεῖται, τὸ δὲ οὕτω χινούμενον βαρὺ χαὶ χοῦφόν ἐστιν. τοιοῦτον 

δὲ τὸ πνεῦμα, ἐν ᾧ χινουμένῳ χινεῖ τὰ ζῷα ἢ ψυχή. ἀπειχάζει δὲ τὸ 

ζῷον πόλει εὐνομουμένῃ. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ ταύτης οὐ δεῖ τ ; 

10 ἑχάστῃ πράξει τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ ἕκαστος τῶν On αὐτοῦ ταχϑέντων πράττει 

τὸ οἰχεῖον ἔργον διὰ τὸ ἔϑος, αὐτοῦ τοῦ βασιλέως μένοντος εἰς τὰ ἀνά- 

χτορα, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς ζῴοις διὰ τὴν χινοῦσαν φύσιν ἕχαστον τῶν μερῶν 

πράττει. τὸ οἰχεῖον μενούσης τῆς ψυχῆς ἐν τῇ χαρδίᾳ ὥσπερ τινὸς 

λέως εἰς τὰ βασίλεια: GAN ἐπὶ μὲν τῆς πόλεως πράττεται διὰ τὸ ἔϑος 

15 (ὡς γὰρ ἔχουσιν ἔϑος, οὕτω xat πράττουσι τάδε μετὰ τάδε), ἐν ὃ 

ζῴοις διὰ τὴν φύσιν. 50 

p.703b4 Κινεῖται ινας χαὶ ἀχουσίους ἔνια τῶν μορίων, τὰς T 

.ν / 3 ς 7 

δὲ πλείστας οὐχ ἑχουσίους. | 

a 3 ¢ , Prd 3 ΄,΄ \e¢ ΄, ΄ 
Τὸ οὐχ εχουσιὴν μετᾶαςὺ ἐστιν AXOVGLOD χαὶ EXOVGLOD, ὦ Day 

2 (ὃν 

A o a 
es) ΤΕΣ Se < R a Φ i or oo 

< 

\ ~ > ~ ~ 

90 χαὶ ἐν τοῖς Hdrxois τοῖς ἐπιγραφομένοις Νιχομαχείοις. ὅταν μὲν γὰρ 

ἐξαίφνης ἐπιστῇ γυνὴ τὸ εἶδος παγχάλη ἣ πολέμιος μηδὲν. ἡμῶν περὶ τού- 
>] 

των ἀναλογιζομένων, xat ἐπὶ τῇ ἐπιστάσει αὐτῶν χινηϑῇ διὰ μὲν τὴν 

Ἰυναῖχα τὸ αἰδοῖον, διὰ ὃὲ τὸν πολέμιον ἢ χαρδία, ἢ τοιαύτη τούτων 

χίνησις ἀχούσιος" ὅταν δὲ ἀναπλάσηται τῇ διανοίᾳ γυναῖκα χαὶ περιεργά- 10 
" > S ~ ~ ~ \ * 

σηται τὸ εἶδος αὐτῆς ἕχαστόν τε τῶν μερῶν xal μελῶν, χαὶ χαλὴν εἶναι φήσῃ τῷ σι 

ἡδεῖάν τε πρὸς ὁμιλίαν, χαὶ ἐχ τῆς τοιαύτης γε τῆς διανοίας χαὶ περιεργα- 
΄ \ ~ >) [Ὁ , >) ~ ᾿ξ Q.~ A fT ~~ 

σίας ual τῆς ἐπαχολουϑησάσης αὐτῇ συγκαταϑέσεως χινηϑῇ τὸ αἰδοῖον, 

πάλιν τὴν τοιαύτην τοῦ αἰδοίου χίνησίν φαμεν ἑχούσιον. οὐχ ἑχούσια δὲ 
~ ΣΥΝ ΡΕ a Nah “ove Outen nme tenia tine Antenne GEO ECOG Algae es ὕπνος, ἐγρήγορσις, τὰ ὅμοια. Ἢ μὲν γὰρ οὐ συγχατεῦετο ὁ VOUS OTL ὑπνω- 

1 xai] ἢ ἃ yap om. et τὰ βαρέα post φερόμενα (2) ponunt CPR πε τὰ 

χάτω CPRa 3 εἴη scripsi: 7 libri, ex ἦν corr. ΡῚ yap prius om. S 

χοῦφον μόνον CPR 5 ἐστὶν οὔτ᾽ ἂν ἄνω 7 δῆλον PR 6 γὰρ om. CPR 

βίαν S ante ἄνω add. zai PR 7.8 ἐστιν--- πνεῦμα] χαὶ (supr. vers.) ἔστι τὸ 

τοιοῦτον πνεῦμα S 8 χινούμενον PR 10 ὑπ᾽ αὐτῶ PR 11. 12“ τὸ ava- 

χτορον P 13 τὸ οἰχεῖον in marg. R 17 μερῶν Ra Arist. 18 πλείστους a 

19 éxovatov zat ἀχουσίου PR ἐπεσημιήνατο post Νιχομαχείοις ponunt adduntque 

ἐν ὦ περὶ ἑχουσίου καὶ ἀχουσίου ἔλεγεν CPR 20 zat om. CPRa év τοῖς 

᾿Ηϑιχοῖς---Νιχομαχείοις] Γ 2 21 πάγχαλος CPR πόλεμος S 22 post 

ἐπὶ add. μὲν P χινηϑῇ post γυναῖχα (23) ponunt CP: χινηϑῆναι (pariter mutato 

verb. ordine) R μὲν διὰ coll. S 23 πόλεμον RS 24 ἀναπλάσσηται C 

25 μελῶν χαὶ μερῶν coll. CPR 26 ye] 6 S: om. CPR 26. 27 περιεργίας 

τῆς διανοίας PR 28 τὴν] δὲ R τοῦ αἰδοίου om. P 
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la v ~ " , Ka ΄ ~ ΄ , ‘ ~ 7 » ~ > τέον, ἔοιχε τῷ ἀχουσίῳ, ἢ OF ὅλως ἐν ἡυῖν ἢ ἀρχὴ τοῦ ὕπνου, Come τῷ Ιδύν 

ἐχουσίῳ. πῶς γὰρ ἂν ἑχούσιον εἴποι τις τὸν ὕπνον, οὗ οὐχ ἔστιν ἢ φαν- 15 
Ἃ ΄ a 7 > ‘ 7 > ΄ ᾽ς ~ ‘ r ΄ 

τασία 7 ἣ διάνοια αἰτία; ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἀχούσιον: ἐν ἡμῖν γὰρ ἢ αἰτία 

τοῦ ὕπνου, ὡς μεμαϑήχαμεν ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ ἐν οἷς διελέγετο 

5 πῶς ὃ ὕπνος γίνεται. οὔτε οὖν ὁ νοῦς Ov) ἢ φαντασία ἐστὶν αἰτία, ἀλλ᾽ 
t ἀναγχαῖον ἀλλοιοῦσϑαι τὰ ζῷα φυσιχήν τινα ἀλλοίωσιν, διὰ τοῦτο συμ- 

oe χινεῖσθα! ἅμα τῷ φανέντι" τοῦτο γὰρ οἶμαι προσυπαχούειν χαὶ ὡς 

ἔοιχε πρὸς τούτῳ δεῖ χαὶ στίζειν τελείαν εἰς τὸ φυσιχήν τινα ἀλλοίωσιν 
’ὔ’ ‘ ~ , a\ ¢ »} 

(φαίνεται γὰρ ἐν τούτῳ ἣ ἀπόδοσις οὖσα τοῦ λόγου) ἀναγινώσχειν ὃὲ ὡς ἀπ᾽ 20 

10 ἄλλης ἀρχῆς τὸ ἀλλοιουμένων δὲ τῶν μορίων τὰ μὲν αὔξεσϑαι τὰ 
aA Of o Cc 5 ΄ διὰ > 5 , > ’ Ἂ IN “ \ ΄ 

δὲ φϑίνειν οὕτως od μόνον δὲ χατ᾽ ἀλλοίωσιν adodav τὸ αἰδοῖον χαὶ ἢ 

χαρδία χινοῦνται, ἀλλὰ χαὶ at αὐξήσεις χαὶ at φϑίσεις τῶν μορίων ἀλλοιου- 

μένων τῶν ζῴων συμβαίνουσι᾽. δύναταί τις μόρια σύμφυτα ἀχούειν ἐν τῇ 
av ~ ? ~ ~ ez , b) 

χαρδία. τὸ πνεῦμα χαὶ τὰ OT αὐτοῦ χινούμενα νεῦρα: ᾧ σύμφωνον ἂν εἴη 
\ \ 2 ΝΣ \ \ ‘ \ 4 Vv € 

15 χαὶ τὸ ἐπαχϑὲν τὸ χαὶ το τὰς πεφυχυίας ἐχεσῦαι μετα- 

βολὰς ἀλλήλων. παρὰ τὸν λόγον δὲ χινήσεις λέγει τὰς ἀχουσίους " 2% 
\ > » 7, 

χαὶ γὰρ αὗται ἀλλοιουμένων τινῶν γίνονται, αἵτινες χαὶ αὐταὶ γίνονται od 
΄ ld xX τ ‘ 

UOVOY φανέντος τινὸς χατὰ τὴν αἴσϑησιν, ἀλλὰ χαὶ μὴ φανέντος τινός, 
c ~ > ΣΕ ΄ = Qs ~ , b) ΄ ΄ ~ 

ἡμῶν ὃ ἐξαιῴνης φαντασϑέντων τοῦ λόγου μὴ χελεύοντος πολλάχις χινεῖται 
\ Ἄς ὧν ΄ 

20 τὸ αἰδοῖον: ἢ γὰρ φαντασία τὸ εἶδος τῆς γυναιχὸς προφέρει. 

ye p. 703b20 Μάλιστα δὲ τῶν μορίων ταῦτα ποιεῖ ἐπιδήλως. 

Ταῦτα λέγει τὸ αἰδοῖον καὶ τὴν χαρδίαν. ἀπὸ πάντων, φησί, 

τῶν μορίων ταῦτα μόνα, ἥ τε χαρδία χαὶ τὸ αἰδοῖον, ποιοῦσιν ἐπίδηλον ἣν 

χινοῦνται χίνησιν. ταῦτα οὖν ἐπιδήλως χινοῦνται διὰ τὸ ὥσπερ ζῷον εἶναι 35 

Exatepov αὐτῶν: ὥσπερ γὰρ τὰ ζῷα χινεῖται, οὕτω χαὶ ταῦτα διὰ τὸ τῷ qn 

΄ ΄ ~ ΄ 

εἶναι αὐτὰ ὥσπερ ζῷα πο πο τ: χαὶ xa) αὑτά. πῶς ὃὲ ἅλλεται q 

χαρδία χαὶ σφύζει, ες ἐρεῖ ἀχριβέστερον ἐπὶ τέλει τοῦ [Περὶ γήρως χαὶ 
νεότητος. εἰπὼν δὲ διὰ τὸ ΠΡ τὸ ζῷον εἶναι ειάτερον αὐτῶν 

ἐπήγαγε τούτου δ᾽ αἴτιον, τουτέστι τοῦ δὲ ε < 2 at ὥσπερ ζῷα αἴτιον τὸ 

2 εἴπη 5 2. ὃ ἡ φαντασία οὐκ ἔστιν coll. CPR 8 ἀκούσια PR 4 ἐν τῷ 

πρὸ τούτου βιβλίῳ xtA.] de somno et vig. 3 ἐν ante τῷ om. R διελέγετο] ἔλεγε 

τὸ PR 6 ἐπειδὴ CPR ἀνάγχη CPRa 6.7 post συμβαίνει add. ἀλλοιοῦσϑαι 

ἤγουν CPR 7 φανέντι] φανῆναι CPR τούτου R 7.8 καὶ ὡς ἔοιχε om. a 

8 πρὸ τούτου CP det post οἷμαι (7) ponit a τελείαν om. P 9 οὖσα ἡ ἀπό- 
δοσις coll. CPR 12 χινεῖται C 13 post δύναται add. δὲ a 14.76 om. PR, 

post ἀχούειν (13) ponit C 15. 16 μεταβολὰς] κινήσεις CPR 18 μὴ καὶ coll. 

19 ἡμῶν γὰρ Ca, fort. recte 20 προσφέρει Ca cf. Arist. 24 obv—xtvodvtar] 

é CPR 25 γὰρ] δὲ PR 26 ὥσπερ ζῶα εἶναι αὐτὰ coll. PR: ὥσπερ €. εἶναι 

ταῦτα Ο 21. 28 ἐπὶ τέλει τοῦ Περὶ γήρως xat νεότητος] immo τοῦ Περὶ ἀνα- 

πνοῆς ὁ. 20 21 ἐπὶ τῷ τέλει CR: ἐν τῷ τ. P 28 post νεότητος add. χαὶ 
ζωῆς χαὶ ϑανάτου CPR 

Comment, in Arist. XXII 2, Mich. Ephes. in de part mot. incess, anim. 9 
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Vv. ΄ ’ ἴΩ , id ἈΝ ay a7 eA X vs A 5 ‘ 

ἔχειν bypotyta ζωτιχήν: ἣ μὲν γὰρ xapdia διὰ to ἔχειν τὴν ἀρχὴν 156¥ 

τῶν αἰσϑήσεων (τὸ ὃὲ ζῷον ἐν τῷ αἰσϑαάνεσϑαι τὸ εἶναι ζῷον ἔχει" τῷ 40 
A 

a \ » a 9» τοῦ Ἃ Ζ , \ ~ Ἂν ἰὸ ~ οι A 

yan ἔχειν αἴσϑησιν διαφέρει τῶν μὴ ζῴων τὸ ζῷον), τὸ ὃξ αἰδοῖον διὰ τὸ 
2 

ὥσπερ ζῷον ἐξέρχεσϑαι 

5 σπέρμα δυνάμει ἐστὶ ζῷον, ὡς ἐν τῷ [Περὶ γενέσεως ζῳων δείχνυται. 

~ , ς ΄ ~ 

αὐτοῦ τὸ σπέρμα, δυνάμει ὃν ζῷον" τὸ γὰρ 

᾿Ξ \ BE. ‘ p Nekew ΟΣ Deer ee pe Ae 

p- 10326 At G& χινησειῖς τῇ TE ἀρχῇ ATG τὸ ν 
5 \ ~ > >) ΄' lA 

μορίοις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς εὐλόγως συμβαίνουσι. 

Εἴρηται πρὸ ὀλίγου ὅτι τῶν νεύρων τεινομένων συντείνετα! ἢ καρδία" 
[9 ! ‘ | 

στε τὰ μὲν μύρια χινοῦνται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς χαὶ ἢ ἀρχὴ πάλιν ἀπὸ τῶν 50 

ορίων. χαὶ ὡς ἔϑος τίϑεται ἐπὶ στοιχείων τὴν ἀρχὴν ual τὰ μόρια, 
A cc ea ΄ (Feo 4 >i \ Ἢ) - 

ἔστω γὰρ ἀρχὴ ἔγων ᾿ τὸ Δ, μόρια δὲ τὰ BI”. ταῦτα λέγει ἐπιγεγραμμένα 

στοιχεῖα.. χαὶ Β ἔστω πάλιν τὰ δεξιά, [ἡ ὃὲ τὰ ἀριστερά. at δὲ χινήσεις 

τῶν δεζιῶν χαὶ ἀριστ spay ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν χαρδίαν ἀφιχνοῦνται (συγχι- 

veitat γὰρ αὐτοῖς) χαὶ ἀπὸ ταύτης δὲ γίνονται" ταύτης γὰρ χαὶ τοῦ ἐν 

15 αὐτῇ πνεύματος χινουμένων χινεῖται τὰ δεξιὰ ual ἀριστερά. χαὶ ἣ μὲν τοῦ 
3 \ Ν B- c “ \ Ss A X - ΕΟ, πες, ~ nN) » 7 s > 2 \ ~ 

ἐπὶ τὸ ἢ γὰρ ἀρχὴ καὶ αἰτία τῆς τῶν δεξιῶν χινήσεως ἐπὶ 157 

, διαδίδοται, ὥσπερ ἣ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά. οὔτε γὰρ 
δ Ὁ »-Ὁ 

ἢ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ ἀφιχνεῖται ἣ διαδίδοται, οὔτε αὖ πάλιν ἢ 
> ᾽ 

τὰ δεξιά, αλλ 
‘ 

τῶν ἀριστερῶν ἐπ 

50 ἢ δὲ τοῦ I’ πάλιν ἀρχὴ ἐπὶ τὸ 1" τὰ ἀριστερά, ἢ δ᾽ ἀμφοῖν ἐπ᾿ ἄυμφω 
| ' hadi) Tar ’ 

δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ 

ἑχάστη πρὸς τὸ οἰχεῖον μέρος ἀποτείνεται. 
‘ 

τουτέστιν H GE TOD Β χαὶ Γ ἐπὶ τὸ B χαὶ Γ- ἢ γὰ 
o τοῦ B ἐπὶ τὸ I: 

Εν 

ἀρχὴ ἐπὶ τὰ δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ περαιοῦνται. ἀπὸ ὃ 
, Ν 2) , ao) 4S \ aX Ἁ wm ω 

λείπει. τὸ οὐχέτι, ἵν’ ἢ ‘amd ὃὲ τοῦ Β ἐπὶ τὸ I οὐ 
Τ᾿ 

χέτι. ἢ yao τοῦ B 
σ ἘΞ: » ἐν Ξε \ >] > 9/5 90) ΄ - Ὕ > \ 

ἀρχή, ὥσπερ εἴρηται, ἐπὶ τὸ Γ᾿ οὐ διαδίδοται, odd’ ἢ tov 1 ἐπὶ τὸ B. 
= \ ΄ Ν ᾿Ὶ ~ ,ὔ > \ x ΄ ᾿ ? , Ὁ 5 Ἀ - 

25 χαὶ ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ B χίνησις ἐπὶ τὸ A ὡς ἐπ᾽ ἀρχήν, 4 6 ἀπὸ tod A 
7, ot) x > 

ἐπὶ TO ὡς ἀπ᾿ ἀρχῆς. 

er) ἊΝ ΄ \ ᾿ - ΄ ΄ 

p. 703036. “Ott ὃὲ OTE μὲν ταῦτα νοησάντων γίνεται χίνησις ἢ 

παρὰ τὸν λόγον. 

\ 215 ay 5 ΄ ΄ - ~“ > , ~ sf. ~~ ry 

Exxerdy πολλάχις νοήσαντες γυναῖχα ἢ ἐχϑρόν, χινεῖται τὸ αἰδοῖον χαὶ 

1 ante ὑγρότητα add. ὥσπερ CPR ὃ τὸ ζῶον τῶν μὴ ζώων coll. CPR A ἐξ] ἀπ᾿ 

Ca: te ὃ τὸ post αὐτοῦ om. PR ὃ ἐστὶ om. a ἐν τῷ Περὶ γενέσεως ζῴων] 

ef. A 18 544.: περὶ ζῴων γενέσεως coll. CPR 6 τῆς τε ἀρχῆς CRS 6.7 zal τῶν 

μορίων OR 8 πρὸ ὀλίγου] p. 124,8 9 χινεῖται CPR post πάλιν add. κινεῖται PR 

10 cidetat] τίϑησιν a 11 τὸ By CPRa 14 ταύτης γὰρ] ταύτης δὲ C 

15 αὐτῇ] αὐτοῖς Pla συγκχινεῖται CPR 16 ἐπὶ τὰ β CPRS 17 δέδοται PR: 

δίδοται C 18 ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ ἣ τῶν δεξιῶν coll. CPR δίδοται CPR 

αὖ om. PR 18.19 πάλιν ἀπὸ τῶν PR 19 πρὸς] ἐπὶ CPR 20 ἀμφοῖν] 

ἄμφω CPRS 22 περαιοῦνται] κινοῦνται P: χινοῦνται χαὶ περαιοῦνται CR 

27 Ὅτι] "Ett a Arist. EP ταῦτα om. CPR ante κίνησις add. ἡ a Arist. 

29 νοήσαντες] νοησάντων ἡμῶν CPR 
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ἢ χαρδία, πολλάχις δὲ νοήσαντες οὐ χινεῖται, αἴτιον, φησί, τοῦ ποτὲ μὲν Ιδ7τ 
wi ‘ Si ‘ 4 led ™“ ‘ > Vv σ o ἘΠ eS, Le sree 

χινεῖσϑαι ποτὲ 6 μὴ ἢ ὕλη. ἢ γὰρ obx ἔστιν ὅλως ὅλη χαὶ διὰ τοῦτο 

οὐ χινεῖται τὸ αἰδοῖον, 7 ἔστι μέν, GAN οὐ τοσαύτη χαὶ τοιαύτη, ὥστε 
δύνασϑαι χινῆσαι. ὧδε οὖν πεπλήρωται χαὶ % Περὶ ζῴων χινήσεως πραγ- 

5 ματεία χαὶ at εἰς αὐτὴν σχολαί. 

1 νοησάντων PR φησὶν αἴτιον coll. CPR 4.5 wbe—syohat om. CPR 
subser. Τ᾿ ἕλος τῶν σχολίων els τὸ περὶ ζώων κινήσεως ἀριστοτέλους a: ἐνταῦϑα τέρμα τοῦ 
παρόντος βιβλίου C 

9: 
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SXOAIA. ΕἸΣ TO DEPT ZQQN TIOPEIAS APIXTOTEAOYS.. ; 176: 

~ 

 T~ ’ VA >| 

[is προχειμένης πραγματείας τῆς Περὶ ζῴων πορείας ἐπιγραφομένης 
‘ ν᾿ ΄ , b] X ‘ , 5 ~C OEL 5 Ἁ xO. 

τὸν σχοπὸν τίς ποτέ ἐστι χαὶ περὶ τίνων ἐνταῦϑα Get διαλαβεῖν, αὐτὸς εὐϑὺς 2 
[Ὁ] 

>) ~ , . , , 

ἀρχόμενος τοῦ βιβλίου ἀναχηρύττε: λέγων περὶ GE THY χρησίμων μορίων 
- , τὰ 

τοῖς ζῴοις πρὸς τὴν χατὰ τόπον χίνησιν ἐπισχεπτέον διὰ τίνα 
σ ΄ 

αἰτίαν ἔχαστον αὐτῶν τοιοῦτόν ἐστιν χαὶ τίνος ἕνεχεν ὑπάρχει 

αὐτοῖς, ἔτι G& περὶ τῶν διαφορῶν τῶν πρὸς ἄλλη ληλα τοῖς τοῦ 

αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς ζῴου μορίοις, καὶ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων. τῶν τῷ 

γένει, ἥτοι τῷ εἴδει διαφόρων. διαφέρει μὲν γὰρ πρὸς ἄλληλα τὰ μόριον ols |e? 6 c - t p . Ysps re 14? tf ος fl TA μοριὰ 

ἴ« ~ ~ 8 ~ ~ ~ 

τοῦ αὐτοῦ χαὶ Eves τῷ aprdua ζῴου, οἷον τοῦδε τοῦ ἵππου τῷ τὰ μὲν 
> , ΄ ΄ " ee ας NE ταῖν ΚΞ , 
ἐμπρόσϑια σχέλη χάμπτειν πρὸς τὰ ὀπίσϑια, τὰ ὃξ ὀπίσ 

σϑια" τῶν δὲ διαφόρων τῷ εἴδει διαφέρουσι τὰ υόρια, ὅτι ὃ Ex ἀνθρώπου 
> ~ ~ ° Vv = “4 >] \ ΝᾺ ~ \ 5 

PELGES, TOVTO ET ὄρνιϑος πτέρυγες, STL GS τῶν TET τραπαδων TA EU πρόσϑια 

>) 

hyn. xat εἰσιν at χεῖρες χαὶ at πτέρυγες χαὶ τὰ πρόσϑια τῶν τετρα- Q x Oy, 

~ 

πόδων ΒΕ}: τῷ μὲν ἀνάλογον τὰ αὐτά, τῴ 
Ss 
~ ) Y> ΣΝ δ - 
ῦ ὃ εἴδει ἕτερα. ἀλλὰ. πῶς 

- \ ΄ - σ - 7 

υὲν χαὶ ποῦ τὴν χάμψιν τῶν σχελῶν ποιεῖται ἔχαστον τῶν ζῴων, μετ᾽ 

ὀλίγον ἐροῦμεν, ἐπὰν χαὶ αὐτὸς περὶ τούτων A. ταῦτα. δὲ εἰπὼν λέγει 

( 
= 

τ O32 Q ξ < 
σ 4 ΝΕ a~ 4 ΄ὔ 

ὅτι ληπτέον χαὶ χεφαλαιωδῶς ϑετέον πάντα τὰ προβλήματα, π 
΄ ‘ 2 , rel 7, \ Dae σ ΚΕΝ Qa ae τ 

μέλλει τὴν ἐπίσχεψιν ποιήσασϑαι. φησὶ -ὃὲ ὅτι τούτων ἕν μέν ἐστιν ἐν 

πόσοις ἐλαχίστοις σημείοις τὰ ζῷα χινεῖται" δείξει δὲ ὅτι τὰ ἔναιμα τέτρασιν 

ἐλαχίστοις, τὰ δ᾽ ἄναιμα πλείοσιν. σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς... τὸ δὲ ὃ μὲν γὰρ 

ἄνθρωπος περὶ τὴν πε ριφέ ξρειαν χάμπτει τὸ σχέλος, 6 δὲ πριν 

ἐπὶ τὸ χοῖλον, ἀσαφὲς ὄντως ὃν χαὶ αἰνίγματι ἐοιχὸς οὕτως ἂν οἶμαι 
» 

σαφὲς γένοιτο. νενοήσϑω ἀνϑρωπός τις ἐξ εὐθυωρίας χαμφϑεὶς εἰς χύχλον, 

25 ὥστε ἅπτεσϑαι τῆς οἰχείας χεφαλῆς μετὰ τῶν δαχτύλων τῶν οἰχείων ποδῶν, 

1 ᾿Αριστοτέλους om. S . 3 τίς τέ ἐστιν! PR λαβεῖν PR 8 ἑνὸς om. S 

10 τῷ (ante t2)] to PR 10. 11 μὲν πρόσϑια σχέλη PR 12. ὃ] ὅπερ PR 

14 χαὶ ante εἰσὶν om. PR ἐμπρόσϑια a 15 ἀναλόγω PR 17 ἐπειδὰν PR 

δὲ om. a 19 μέλλομεν PR ποιήσεσθαι P μὲν ἕν coll. P 

20 ante tétpacw add. ἐν a 23 ὄντος ὃν a 24 γένηται Sa τίς om, 
25 δαχτύλων τοῦ ποδὸς a 
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χαὶ εἶναι τοῦ ἐχ τῆς χάμψεως αὐτοῦ ἀποτελεσϑέντος χύχλου THY μὲν el, [τὸν 

εριφέρξιαν τὸ ἰνίον, τὴν ee πᾶσαν, τὰς γαστροχνημίας χαὶ αὐτὰς τὰς 
,ὔ , ‘ , , » 

πτέρνας, τὴν δὲ χοίλην τὸ βρέγμα, a τέρνα, τὰ ἐμπροσϑοχνήμια ἄχρι 
~ ‘ ~ 

τῶν δαχτύλων τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν. τοῦτ᾽ οὖν ssn χαὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων. 

5 εἰ δὴ ὁ ἄνϑρωπος ὃ ἐξ εὐϑείας εἰς χύχλον χαμφϑεὶς χάμψει τοὺς οἰχείους 40 

πόδας ὡς πεφύχασι χάμπτεσϑαι, δῆλον ὅτι πρὸς τῇ ὀσφύι χαὶ τῇ ῥάχει 
4 \ ~ "" 

χαμφϑήσονται. πρὸς yap τῇ ὀσφύι χαὶ τῇ ῥάχει χάμπτονται χατὰ φύσιν 

ἡμῶν χαμπτόντων αὐτούς, ὥστε εἰ ὕπτιοι πεσόντες ἐπὶ πολὺ χάμψομεν 

αὐτούς, ἅπτονται αἱ πτέρναι τῆς ὀσφύος" ὥστε πρὸς αὐτῇ ual τῇ ῥάχει 

10 ἢ χατὰ φύσιν χάμψις γίνεται τῶν ποδῶν. τὸ ὃς πρὸς τὴν ῥάχιν χάμπτειν 

ταὐτόν ἐστι τῷ πρὸς τὴν χυρτὴν περιφέρειαν τοῦ χύχλου χαάυπτειν᾽ τοῦτο 15 
1 | i 

Ee, Ὁ ~ ‘ »ὕ 

Ὧν χαὶ αὐτὸς ou) Me διὰ τοῦ ὃ μὲν yap ἄνϑρωπος περὶ τὴν περι- 

τὴν ἢ ἐν τ" 

φέρειαν κάμπτει τὸ σχέλος. καὶ δεῖ ἐν τῇ τοιαύτῃ λέξει προσυπαχούειν 

τὸ τὴν χυρτήν, ἵν᾿ ἢ τὸ πλῆρες ὁ μ ἐν γὰρ ἀνϑρωπος χάμπτει τὸ σχέλος 

15 περὶ τὴν χυρτὴν περιφέρειαν τοῦ ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος αὐτοῦ χάμψεως 

γεγονότος χύχλου. ἐπὶ ὃὲ τοῦ ὄρνιϑος, ἐπεὶ τὴν τῶν σχελῶν χάμψιν 

οὗτος χατὰ φύσιν περὶ τὸ στῆϑος ποιεῖται, χαὶ οὐ περὶ τὴν ῥάχιν, δῆλον 
\ ΄ ᾿ ΄ ~ bod >) ~ “2 Ἅ A ~ 

ὅτι. περὶ τὴν χοίλην περιφέρειαν τοῦ ἐξ αὐτοῦ Yeyovotos χύχλου τὴν 170» 
- 

τῶν σχελῶν coe ποιεῖται. τὸ γὰρ. περὶ τὸ στῆϑος ταὐτόν ἔστι τῷ Ter 

90 τὴν χοίλην περιφέρειαν τοῦ χύχλου χαάμπτειν" τοῦτο γὰρ πάλιν ἐδήλωσε διὰ 
~ ΄ 2) Ὑ > \ id ΄ ¢ ‘ ~ ~ XY 

τοῦ ὁ δ᾽ ὄρνις ἐπὶ τὸ χοῖλον. πάλιν ἁπτέσϑω ἢ χεὶρ tis χεφαλῆς χαὶ 

πεποιήσϑω χύχλον χυρτὴ ν μὲν ΕΣ (OVTA TEPLO οέρειαν TOV αἀγχῶνα, ual πᾶν Be Ι i 
. \ 

ἐχτὸς τῆς χειρὸς ἄχρι τῶν BN τς δὲ πᾶν τὸ ἐντός" δῆλον δὴ ἐχ 5 

τῶν εἰρημένων ὅτι τὴν χατὰ φύσιν τυ) περὶ τὴν χοίλην τοῦ +iae8 
~ id ’ Ν 

25 ποιεῖται περιφέρξιαν. ἁπτέσϑω δὴ χαὶ 
“4 Oy 

πὶ τῶν τετραπόδων τῆς χεφαλῆς 
lA 4 

ὃ ἐμπρόσϑιος πούς, χαὶ γινέσϑω χύχλος ἔχων τὸ μὲν πρόσϑιον μέρος τοῦ 

ποδός, ὅπερ ἐπὶ ἀνθρώπου μόνου λέγεται ἐμπροσϑοχνήμιον, χοίλην περι- 

᾿ ὀπίσϑιον, ὅπερ πάλιν ἐπὶ ἀνθρώπου μόνου SS fea γαστρο- 

‘Bidets χυρτὴν περιφέρειαν: χαὶ φανερὸν ἐχ τῶν εἰρημένων ὅτι ot πρό- 

30 σϑεν πόδες ἐπὶ τὴν χυρτὴν περιφέρειαν τὴν χατὰ φύσιν χάμψιν ποιοῦνται, 10 

πάλιν ἀπτέσϑω ὁ ὄπισϑεν ποὺς τῆς χεφαλῆς χαὶ γινέσϑω χύχλος ἔχων 
, ρον» , ~ Ἁ ~ ~ 

χυρτὴν usy περιφέρειαν thy ῥάχιν, xothyy δὲ τὸ στῆϑος χαὶ τὰ ἑξῆς" δῆλον 

Ms - 
? σ ‘ ‘ ἧς ΄ ! ‘ ~ ~ οὗ », ΄σ 

οὖν OTL τὴν XATS φυσιν χαυψιν το χοῖλον ποιεῖται. φάνξρον Opa οτι 

1 ἀποτελεσϑέντος] τεϑέντος PR 2 thy τε ῥάχιν ἅπασαν PR γαστροχνήμας ἃ 

ὃ κοιλίαν CPR 5 6 ante ἐξ om. P 7 χαυμφϑήσονται--- ῥάχει (9) om. P 

8 χαμπτόντων] καμπτομένων PR ὥστε εἰ a, ex ὥστε ot corr. S: ef in lit. om. ΚΒ]: 

χαὶ ὅταν PR? χάμψωμεν PR 9 πῇ om. PRS! 10 γίνεται om. Sa 

12 xat om. PR μὲν yap ὁ τοῦ coll. S 13 τὰ σχέλη PR 15 περὶ] 

πρὸς PR 16 ἐπὶ --- ὄρνιϑος] ὁ δὲ ὄρνις a ἐπειδὴ PR 19 ποιεῖται] 

litt. tat del. S post στῆϑος add. χάμπτειν PR 20 yap] δὲ a 

23. ἐκτὸς! ex PR én] 3 P 28 ὄπισθεν a 28. 29 γαστροχνήμιον 

λέγεται coll. PR 29 ante χυρτὴν add. ἔχων τοῦτο PR 29. 30 ot πρόσϑιοι 

πόδες CPRa 32 ἐφεξῆς PR 32. 33 δῆλον οὖν] οὖν om. ὃ: zat δῆλον a 
99 33 χοῖλον] στῇϑος Sa 
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ἐναντίως ὁ ἄνϑρωπος χαὶ ὁ ὄρνις THY τῶν σχελῶν χάμψιν ποιοῦνται" ὁ μὲν I76y 
γὰρ ἀνϑῦρωπος ἐπὶ τὴν χυρτὴν περιφέρειαν, δ᾽ ὄρνις ἐπὶ τὴν χοίλην. 6 

ἐναντίως 6 χαὶ ὁ ἀνϑῦρωπος τὰ σχέλη χαὶ τὰς χεῖρας χάμπτει’ τὰ μὲν 15 

γὰρ σχέλη περὶ τὴν χυρτήν, τὰς δὲ χεῖρας περὶ τὴν χοίλην. χαὶ μὲν δὴ 
΄ ΄, ‘ ΄ ar , ‘ 

5 τὰ τετράποδα τὰ μὲν πρόσϑια σχέλη περὶ τὴν χυρτήν, τὰ G2 ὀπίσϑια περὶ 
» ΄ , σ \ ~ ~ \ 

THY χοίλην. τὰ δὲ τετράποδα, φησίν, ὅσα wy ζῳοτοχεῖ, οἷον σαῦραι χαὶ 
\ σ b] ~ 

τὰ ὅμοια, εἰς τὰ πλάγια τὴν τῶν σχελῶν χαάμψιν. ποιεῖται, καὶ οὐχ ὡς τὰ 
τετράποδα χαὶ Cwotoxa. 

p. 704612 ᾿Αρχὴ δὲ τῆς σχέψεως προϑεμένοις ὡς εἰώϑαμεν χρῆ- 

10 σϑαι πολλάᾶχις. 

ν᾿ ΄ ΄ > ‘ oY ‘ ~ Ἁ 

᾿Εχϑέμενος τὰ πράγματα πάντα ὧν τὰς αἰτίας μέλλει ζητῆσαι, χαὶ 
c - e4 ~ any τ ~ , 

indy “ὅτι μὲν οὖν οὕτω ταῦτα enh, a7rjAov ex ls ἱστορίας τῆς φυσιχῆς, 30 
2. ὦ , »" v ~ > >. διὰ τί δὲ οὕτως ἔχουσι, tas αἰτίας νῦν ζητητέον᾽, φησὶν ὅτι ἀρχὴ δὲ xat 
a) ‘ ΄ - Vv wv , 

ἀξίωμα χαὶ χοινὴ ἡμῖν ἔννοια ἔστω τῆς σχέψεως, ἐπειδὴ περὶ τούτων προΞ- 
Ε ΄ ς Μ + Chie: > uv 

15 ϑέμεϑα λέγειν, ἔστω οὖν Tuiv ἀρχή, ἣν πολλάχις 20h ΟΣ ΕἸ Mer gee πρὸς 

τὴν μέϑοδον τὴν φυσιχήν: αὕτη ὃὲ ἢ ἀρχή ἐστιν ὅτι οὐδὲν μάτην ἢ | i 7 Ι ΠΟΛ ἢ \ i i 
~ , ~ v 

φύσις ποιεῖ. τὸ γὰρ λαβόντες τὰ τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον ἐν 
~ bd Yj 5» ~ C ~ ~ 

ἅπασι τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις ἴσον ἐστὶ τῷ ἐν ἅπασι τοῖς φυσιχοῖς 
ε ~ ΄ \ , Vv . ~ ~ ΄ 

EPYOLS τὰ ἑαυτῆς 7 φύσις ἔργα δημιουργεῖ τοῦτον τὸν τρόπον, ἤγουν τὸν ξὶ 
? > CY > , \ \ ~ x 2 ld ‘ 

20 ἐνδεχόμενον᾽. ἀεὶ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐνδεχομένων περὶ ἕκαστον γένος ζῴου, 
, > ~ rt Ἂν » ‘ 4 ΄ ’ ~ 

τουτέστιν εἶδος 7 ὑποχείμενον, TO ἄριστον χαὶ τὸ ἁρμόζον tH ὑποχειμένῃ 
90) 57 \ ~ ὙΝ - o ὌΝ \ ΄ \ ~ ᾿"» ~ @€ sy ~ \ 

οὐσια “at τῷ ELdEL ποιεῖ. Ott OF TO ὑπὸ τῆς λέξεως τῆς τὸ λαβεῖν τὰ 
- Vv \ , ) , 3) ~ C ΒΥ ΄ 

τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον ἀν ον ἐστι τοῦ οὐδὲν ἢ Φύσις μάτην 
8: ἃ "»δἊ» 2 9 , ~ eo? ε ΣΝ \ » 

ποιεῖ, GAN ἀεὶ πολλῶν ἐνδεχομένων" ἐχάστῳ τῶν ζῴων ὑπάρξειν τὸ ἄριστον 
a 7 >] A σ ΄ 

[{}] 
‘ 

oa ΕῚ " 5 Ἁ , a , » 

it “ὶνς € & AD τος SclitWw tOUT & ὃν € fot τ προὶ ty ue ἐδήλωσε χαὶι αὐτος εἰπὼν TOUTWY OE εὺ μεν ον ATL 7 τῷ οι 

φύσις οὐϑὲν μάτην ποιεῖ. εἰπὼν δὲ ὅτι ἀεὶ ἐχ τῶν ἐνδεχομένων τὸ 
wv κ A ΄, ~ 5 ’ es ) ‘ 

ἄριστον χαὶ to βέλτιον ποιεῖ, ἐπήγαγεν 6: ὅπερ βέλτιον δή, οὕτω xat 

ἔχει χατὰ φύσιν. ὑποστιχτέον δὲ εἰς τὸ δή, χαὶ οὕτως ἐπαχτ 
lad ν , » . κ᾿ " » , 

οὕτω χαὶ ἔχει χατὰ φύσιν. ἀλλὰ χαὶ τὸ Gt ὅπερ οὐχ ἔστιν ἐπίρρηυα 
, » ~ 

30 ἀλλὰ δύο μέρη λόγου. χαὶ ἔστι τὸ λεγόμενον τοιοῦτον ᾿ χαὶ ἔχει τὰ πραγ- 
‘ 

ματα χατὰ φύσιν διὰ τὸ βέχτιον, ὅπερ ἢ φύσις ἐχλέγεται . τὰ ὃ ἑξῆς 

1 χαὶ 6 ὄρνις om. Sa ποιοῦνται] ποιεῖται S: ποιεῖται πρὸς τὸν ὄρνιν a 

2 ὄρνις περὶ τὴν PRa ὃ τὰς χεῖρας χαὶ τὰ σχέλη coll. ἃ 6 δὲ om. PRS 

zat om. PR 7 τὸ πλάγιον PR ποιοῦνται Sa ὥσπερ ta PR 

9 σχέψεως ex χάμψεως corr. R προϑεμένοις PRS Arist. SU: ὑποθεμένοις a Arist. 

vulg. ὡς PRS Arist. SUY: οἷς recte a Arist. vulg. 11 πράγματα] προβλή- 

pata PRa ζητήσειν a 12 οὖν om. PRa 15 εἰώϑαμεν hav Savery 

πολλάκις coll. PR: εἰώϑαμεν πολλάκις λαμβάνειν coll. a 16 αὐτὴ S ἡ ante 

ἀρχὴ om. PR 17 τοιοῦτον PR 26 ποιεῖ om. PR δὲ om. PR 
27 δι᾿ ὅπερ βέλτιον] cf. Arist. PS: ante βέλτιον add. εἰ Arist. vulg. δὴ PRa corr. 

Arist. U: Get S: ὠδὴ Arist. PS: wét Arist. vulg. 28 ἔχειν PR τὸ ante 
οὕτω om. a 
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σαφῆ. ὅτι δὲ πᾶσα κίνησις ὑπὸ thy ἕλξιν ἐστὶ χαὶ τὴν wow, χαὶ τί 170ν 
5 ΄ σὰ \ "ὦ Vv ~ ~ ~ 

ἐστιν ἢ ἕλξις nat dots, δέδειχται χαὶ εἴρηται ἐν τῷ Η τῆς Φυσιχῆς 

ἀχροάσεως. 

p. 70523 Τῶν δὴ ζῴων ὅσα μεταβάλλει χατὰ τόπον. 

7. ΄- Ν / d ὉῸΣ ne ‘ , v4 ΄ -»»" 

5 Ἐχτίϑεται τοὺς τρόπους, xat’ obs ἢ χατὰ τόπον γίνεται μεταβολή, {τ 
, σ σ \ oO ~ b) ΄ \ - σ ~ ΄ 

χαί φησιν ὅτι ὅσα μὲν ἅλλεται, ταῦτα ἀϑρόῳ zat ἅμα ὅλῳ τῷ σώματι 
΄ wv Ὁ 5 leg > \ / ~ A Vv 

υεταβάλλει, ἄλλα δ᾽ ody οὕτως, ἀλλὰ μορίοις: προωϑεῖ yap tov ἔμπροσϑεν 

πόδα, εἶτα τοῦτον ἀπερείσας ἐν τῷ ἐδάφει οὕτως ἕλχει τὸν λοιπόν, ἃ δὴ 
@-- χαὶ πορεύεσθαι λέγεται. ἄμφω of χαὶ τὰ ἁλλόμενα χαὶ τὰ πορευόμενα 

10 χινεῖται πρὸς τὸ ὑποχείμενον: ὑπόχειται δὲ τοῖς μὲν πεζοῖς πρὸς τὴν 10 

πορείαν ἢ τὴν Grow ἢ γῇ ἣ ξύλον ἣ πέτρα ἣ ἄλλο τι γεῶδες χαὶ 

Orepeoy, τοῖς 6& ἐνύδροις ὕδωρ χαὶ τοῖς πτηνοῖς ἀήρ. διόπερ ἐάν τε 

ὑπο ae ee τὸ ὑποχείμενον χαὶ ἐχφεύγῃ. ὃ συμβαίνει ἐπί τινων, ψάμμου, 

χέγχρου, χαρύων χαὶ ἄλλων πολλῶν, ἂν δὴ τοῦτο ὑποφέρηται χαὶ ϑᾶττον 

15 ἐχ χφεύγῃ ἢ ὥστε ἀπ apo τοὺς πόδας τὸ OBI) ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν χίνη- 

σιν, ἄν τε ὅλως μηδεμίαν ἔχῃ ἀντέρεισιν, ὃ oe recived τοῖς πεζοῖς ἐπὶ τοῦ 

ὕδατος (οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ἀπερεῖσαι τοὺς πόδας δύναται, ὥστε πορείαν 15 

που ΒΕ θῦσαι ἐν τῷ ὕδατι, οὐδὲ εἰς ἅλω πλήρη χέγχρου χωρὶς ἀχύρου οὔσης 

βάδισις ῥᾳδία γίνεται, ἀλλὰ πάνυ δύσχολος χαὶ χαλεπή, οὔτε μὴν εἰς 
Ἐξὸν 

90 ἑτέραν ἅλω πλήρη χαρύων, διὰ τὸ τὴν χέγχρον χαὶ τὰ χάρυα ϑᾶττον 

[ΟἿΣ OF χφεύγειν ἢ ὥστε ἀπέρεισιν ἐν αὐτοῖς τῶν βαδιζόντων γενέσϑαι) ἂν δή, 

ὡς εἴρηται, ὑποφέρηται τὸ ὑποχείμενον, ὃ γίνεται ἐπὶ τῆς ἅλω τῆς πλή- 

pops χαρύων ἣ χέγχρου, ἣ μηδεμίαν ἔχῃ ἀπέρεισιν, ὃ συμβαίνει τοῖς πεζοῖς 
ἐπὶ τοῦ ὕδατος, οὐδὲν οὔτε τῶν ἁλλομένων οὔτε τῶν πορευομένων ἐπί 20 

τινος τούτων δύναται χινηϑῆναι. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐν Oe eR ταῖς μετα- τῷ σι 

λοις ἀεὶ τὸ χινούμενον ee 2 AOES DOE ἐπήγαγε xat yap 
τὸ ἁλλόμενον χαὶ πρὸς αὐτὸ ἀπερειδόμενον τὸ ἄνω, τουτέστι χαὶ 
γὰρ τὸ ἁλλόμενον οὐ μόνον πρὸς τὸ ὑποχείμενον τοῖς ποσί το 14 

τὸ λεγόμενον σαφὲς ἐπὶ τῶν πεζῶν χαὶ ἐχόντων πόδας) οὐ μόνον οὖν τὸ 

80 ἁλλόμενον πρὸς τὸ ὑποχείμενον τοῖς ποσὶ τοὺς πόδας ἀπερειδόμενον τὴν 

ἅλσιν ποιεῖται, ἀλλὰ χαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ἄνω, λέγων ἄνω τὰ ἀνώτερα μέρη. 2 

ἀπερείδεται γὰρ ὃ βραχίων πρὸς τὸν πῆχυν, ἀνώτερος ὧν τοῦ πήχεως, 

χαὶ ὁ πῆχυς πρὸς τὸν χαρπόν. at δὲ ἀπερείσεις γίνονται πρὸς ταῖς χαμ- 

1 δ᾽ om. PR τὴν post zat om. a 1.2 cf ἐστιν] τίς PRS 2.3 ἐν τῷ Η τῆς 

Φυσικῆς ἀχροάσεως] c. 2 6 ὅλῳ ἅμα coll. PR: ἅμα om. ἃ 8 ἕλχει) ἕλχω (ex 
ἕλχον) S 9 ἀυφότερα PR 10 xtvodvtat PR Ia yn 3 ξύλα a 

πέτραι PR 13 φεύγη PR 13 et 16 ὅπερ συμβαίνει PR 13. 14 ψάμμων καὶ 

χέγχρου χαὶ χαρύων PR 18 post οὔσης add. τῆς χέγχρου PR 19 πάνυ] 

πάμπαν PR 21 εἰσφεύγειν S 22 et 23 ὅπερ PR 23 ἔχει Pa 

25 χινεῖσϑαι a Ὁ1 ἀνωτέρω PRa 32 ἀνωτέρω ἃ 



σι 

10 

15 

τῷ οι 

90 
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παῖς, τοῦ μὲν βραχίονος πρὸς τῷ αἀγχῶνι, ὃς δὴ ἀγχὼν xal ὠλέχρανον [7τῸ 

λέγεται" ἐν τῷ ἀγχῶνι οὖν τῆς χάμψεως τοῦ βραχίονος γινομένης, ἐν τούτῳ 
χαὶ ἢ ἀπέρεισις αὐτοῦ. ὁ GE πῆχυς ἀπερείδεται ὅπου ὃ χαρπὸς χάμπτει, 

oo a ΄ > τ . ΄ 

ὃ δὲ χαρπὸς ὅπου of δάχτυλοι. ἀεὶ οὖν τὰ san πρὸς τὰ χάτω THY 
2 A Ty x \ ὅλ. ἃ “||, 5 ᾿ (Ley bre 44 ΓΝ ἀντέρεισιν ποιεῖται χαὶ ὅλως τὰ πιεζόμενα πρὸς τὰ πιέζοντα, λέγων πιέζον 30 

΄ 

τὸ ἀνώτερον χαὶ ὑπερχείμενον, πιεζόμενον δὲ τὸ χάτω χαὶ ὑποχείμενον. 

ὡς γὰρ οἱ πόδες βαδιζόντων ἡμῶν πιέζουσί τε χαὶ ϑλίβουσιν ἐν ταῖς ἀπε- 

ρείσεσι τὴν γῆν, οὕτω χαὶ ὃ βραχίων τὸν πῆχυν ἐν τῇ ἄλσει χαὶ 6 πῆχυς 

τὸν χαρπὸν χαὶ ἢ ὀσφὺς τὸν μηρὸν χαὶ οὗτος τὴν χνήμην. ὅτι db πᾶσα 

χίνησις χατὰ ἀπέρεισιν γίνεται, τ: τὸ χαὶ τοὺς πεντάϑλους μᾶλλον 

90 ἄλλεσϑαι xatéyovtas τοὺς ἀλτῇρας, λέγων are τὰ ζύλινα σφαιρία, ἃ 

χατέχουσιν ἐν ταῖς χερσίν, ἡνίχα ἄλλονται" γίνεται γὰρ χὰν τοῖς τοιούτοις 

σφαιρίοις ἀντέρεισίς τις. χαὶ of ϑέοντες ὃὲ παρασείοντες τὰς χεῖρας ϑᾶττον 

θέουσιν: ἐν γὰρ τῇ διατάσει γίνεταί τις ἀντέρεισις τῶν χειρῶν πρὸς τοὺς 
>) 

χαρπούς. χαὶ ἐπεὶ πᾶσα ἢ χατὰ τόπον μεταβολὴ χατὰ ἀπέρεισιν γίνεται, 
~ A >) ~ >) , -ἮὌ 

τοῦτο ὃὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ἐχ πιέζοντος χαὶ πιεζομένου., τοῦτο GS ταὐτόν 
\ >) ~ a) / 3 

ἐστι τῷ ἐκ ὑὕλίβοντος χαὶ ϑλιβομένου, ἀνάγχη τὸ χινούμενον ἐλαχίστοις 

δυσὶ χρώμενον χινεῖσϑαι, τουτέστιν ἀνάγχη τὸ χινούμενον ἐχ πιέζοντος χαὶ 40 

πιεζομένου 7 ὕλίβοντος χαὶ ὑϑλιβομένου ποιεῖσϑαι τὴν χατὰ τόπον μετα- 
9) els σ , a~ 

βολήν. ὅτι δ᾽ éx DAtBovtos χαὶ UME ΎσΣ γίνεται, δῆλον. ὅταν γὰρ ὁ 

Σωχράτης προωϑήσῃ τὸν hea φέρε εἰπεῖν πόδα xal ἀπερείσας αὐτὸν 
> 

‘ 

᾿ ~ σ 2) , 

πρὸς τὴν {HY ἕλχῃ τὸν δεξιόν, ὁ ἀριστερὸς πούς, ὃς χαὶ μένει, ἀνέχει τε v 

4 , \ ~ s Έ ~ ΝΑ \ \ \ oO ~ ar et , 

χαὶ φέρει πρὸς τῷ δεςιῷ ποδὶ χαὶ τὸ λοιπὸν ἅπαν σῶμα" τότε. GE Tyna. 
\ δὴ ΟἹ ~ = Kian ’ὔ ΩΝ Ἁ ΄ ΄ >) Ἁ \ 

QE ἔρει τὸ λοιπὸν ἅπαν σῶμα, πιέζεται τε χαὶ ὕλίβεται Om αὐτοῦ διὰ τὸ 
Υ, cal \ a -P 5) , = φέρειν. ὁ δὲ δεξιός, ὃς χαὶ αἴρεται, τείνεται τουτέστι προπέμπεται χαὶ 45 

προωϑεῖται ὑπὸ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ τ ρον τος τὸ φορτίον" ἐπὰν δὲ προπευ- 
χω > S \ ΄ ΄ ΄ \ \ x ~ QO} , , 

QUT], οὗτος μὲν γίνεται ὃ μένων χαὶ φέρων τὸ λοιπὸν σῶμα, ϑλιβόμενός 
ἌΣ Χ ΄ 

ὃ ἀριστερὸς γίνεται ὃ αἰρόμενός τε 
, 

3 / ΄ 

τε χαὶ προπέμπων τὸν ἀριστερόν, ὃ 
\ , a la “᾽ν τ 5 \ Ἀ Ἁ Vv 

AGL προπεμπόμενος. διόπερ οὐδὲν ἀμελές (λέγων ἀμελὲς τὸ μη eyov 
Ὁ ’ a S} 

έ au. 

ὀργανιχὰ πρὸς τὴν χίνησιν μέρη) διόπερ οὐδὲν uh ἔχον ὀργανιχκὰ πρὸς 

τὴν χίνησιν μέρη δύναται χινηϑῆναι οὕτως ὡς χινεῖται τὰ ἀπερειδόωμενα 

1 δὴ om. Sa 2 7 κάμψις τοῦ βραχίονος γινομένη Sa 4 ἀνωτέρω PR 

6 ἀνωτέρω a 7 ὥσπερ γὰρ PR 8 post βραχίων add. πιέζει te x 

ϑλίβει PR 12 yap] 6& a 13 περισείοντες 5 10 ἐχπιέζοντι x 

18. 

3, 

pv > , \ Ὺ a) . X ᾿ 

5 17 ἐχϑλίβοντι zat ϑλιβομένω 5 18 δυσὶ] τέτρασι ἃ 

19 ἐχπιέζοντι χαὶ πιεζομένω καὶ ϑλίβοντι xat ϑλιβομένω S 19 xai ϑλίβοντος a 

22 τῇ γῇ a πούς} τότε a ὅστις PR 28 φέρει ex φέρη corr. R: 

φερ΄ 5: φέρεται a τότε---σῶμα (24) om. PR 24 φέρει scripsi: φέρεται Sa 

25 φέρειν] geo’ S: φέρεσϑαι a ὅστις χαὶ PR 20 ἐπειδὰν PR 
27 post φέρων add. ἅπαν PR 28 te utrumgue om. PR 29 ἀμελές] 

sic libri et Arist. PSU: ἀμερὲς Arist. vulg. 30 ὀργανιχὸν πρὸς τὴν χίνησιν μέρος S 
a i Aa XS » “ - ~ 1 

διόπερ οὐδὲν μὴ ἔχον-- μέρη (31) in marg. ἢ 
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διὸ τῶν ὀργανικῶν μερῶν" od γὰρ ἔχουσι τὰ ἀμελῇ διάληψιν (λέγων {τ 

διάληψιν τὴν διάρϑρωσιν τῶν ὀργανιχῶν μορίων) οὐχ ἔχουσιν οὖν διάληψιν, δι 

ἵνα τὸ μὲν ποιῆσαι χαὶ οἱονεὶ ὕλῖψαι στο τὸ OS παϑεῖν χαὶ ὕλιβῆναι. 

τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ οὐ γὰρ ἔχει τὴν τε τοῦ πεισομένου 

5 χαὶ τὴν τοῦ ποιήσοντος ἐν αὐτῷ διάληψιν. 

7105226 Ἐπεὶ δ᾽ εἰσὶν αἱ διαστάσεις τὸν ἀριϑυωὸν sé. 
] 

\ ’΄ ΝΟ ΖΞ - ~ ἮΡΑ en spn (REN ἘΠ» > == 

Διὰ τούτων διορίζεται ποῖα τῶν ζώντων ἔχει τὰς ξξ διαστάσεις, οἷον 1ττν 

τὸ ἄνω χαὶ χάτω, τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν, τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν, 10 

χαὶ ποῖα τὰς τέσσαρας, χαὶ ποῖα υύνας τὰς δύο, χαί φησιν ὅτι ἐπεὶ ἕ 

10 εἰσιν αἱ πᾶσαι διαστάσεις, τὸ μὲν ἄνω xat χάτω πάντα ἔχει τὰ ζῶντα. 
5 ~ ~ v , v ‘ 

ἐν τοῖς φυτοῖς τὸ ἄνω χαὶ xditw* ἐπεὶ γὰρ ἄνω μὲν λέγομεν 
[0] a a - - 

Sie 
“9 

x R - 

a » δ ΄ , -») ig ~ ~ " 

τὸ στόμα, δι᾿ οὗ εἴσεισιν ἢ τροφή, χάτω OF ὃι οὗ ἢ τῆς τροφῆς ἐξέρχετα! 
‘ 

΄ ΘΝ SY Se ver a7 ΜΗ ~ te pa, Ae es 

περίττωσις, οὐδὲν GE τῶν ζώντων Οὐναται ζῆν avev τοῦ τπτοος ἀνάγχη 

πάντα τὰ ζῶντα ἔχειν τὸ ἄνω χαὶ χάτω. διείληπται ὃξ τὸ ἄνω χαὶ χάτω 

~ 
>] ~ 

15 ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων χαὶ πάντων ὅσα ipl nse aia oe ἐστιν, οὐ μόνον τῷ 15 

ἔρτῳ, ἀλλὰ καὶ τῇ ϑέσει τῇ γε πρὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν i τῷ be 
‘ 

- > v x, 7 f 

οὖν ἔργῳ ἄνω λέγεται τὸ στόμα διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν: εἴρηται Eee 
v ‘ a) τα WV a 

ἄνω λέτεται ἐχεῖνο τὸ μόριον, Gt οὐ εἰσεισιν ἢ τροφή, εἴσεισι ὃξ διὰ τοῦ 
‘ 

στόματος. ἔχει οὖν τὴν ἄνω χώραν τὸ τῶν ανϑρώπων στόμα οὐ μόνον 

90 διὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τῇ ϑέσει" χεῖται γὰρ πρὸς τὸ τοῦ παντὸς 
» 

57 2 

ἄνω. πρὸς γὰρ τὸν οὐρανὸν ἢ ξύμπασα χεραλή, ἐν ἢ τὸ στόμα ἐστὶ χαὶ 
\ 

τὰ ὦτα χαὶ of ὀφθαλμοί, νεύει... τὸ μὲν οὖν τῶν ἀνθρώπων ἄνω, ἥτοι τὸ 

στόμα χαὶ ἢ πᾶσα χεφαλὴ χαὶ τῷ ἔργῳ ual τῇ ϑέσει λέγεται ἄνω, τῶν 20 

ὃὲ eS enTIGY τῷ μὲν ἔργῳ λέγεται ἄνω. τῇ ϑέσει δ᾽ οὐδαμῶς πρὸς γὰρ 

25 τὰ τοῦ παντὸς πλαγια Ἷ χεφαλὴ τούτων χαὶ τὸ στόμα τὴν ϑέσιν ἔχει. εἰ 
. 

μὲν γὰρ φέρε εἰπεῖν ἣ χινεῖται ἀπὸ τῶν νοτίων πρὸς τὰ βόρεια ἣ χαὶ 

ῖ Ν 5 \ ΄ σ my τς ἂν \ , Vv. x / 

ἵσταται βλέπων πρὸς αὐτὰ ὁ ἵππος ἢ βοῦς, πρὸς τὸ βόρειον ἔχει τὴν ϑέσιν 
ε 

v “Ν ἊΝ By ~ ~ 

Has xepany αὐτοῦ χαὶ τὸ στόμα καὶ ἔτι μᾶλλον τὸ ἀναλογοῦν μέρος χορυφῇ᾽ 
> 9X 

1 Ne 9. ἘΝ \ Ν QZ ᾿Ξ \ > 

et OS πρὸς τὸ ἀνατολι ιχὸν χινεῖτ l, προς αὗτο χαι THY ὕξσιν cyst TO AvVa- 

30 λογοῦν τῇ κορυφῇ μέρος χαὶ ἢ ae πᾶσα χεφαλή: ὁμοίως δὲ χαν εἰ 2% 
Ὁ ns” , ~ " ~ “- a 

πρὸς τὸ δυσμιχὸν ἢ τὸ νότιον χινήται ἢ δρᾷ. ὥστε χἀν τούτοις διὰ τ δ ὸ 

ἔργον λέγεται τὸ στόμα αὐτῶν χαὶ ἢ σὺν αὐτῷ νοουμένη χεφαλὴ ἄνω, τῇ 

1 λέγων --- οὖν διάληψιν (2) om. P 3 δύνηται post ἵνα ponunt PR 4 ἐστι 

om. S 4.5 τὴν τοῦ πεισομένου καὶ tod Arist. vulg. 8 τὸ ἄνω τὸ κάτω PR 

χαὶ τὸ ἀριστερόν PR 9 ὅτι om. PR 10 εἰσιν om. Sa 11 ἐν ww 

φυτῷ S ἐπειδὴ PR λέγεται ἃ 13 τῶν ζώων a 15 ὅσα om. S 

16 τῇ γῇ ἃ 19 post στόμα add. διὰ δὲ τῆς τοῦ στόματος προσηγορίας συνεπὶ- 

νοεῖται χαὶ ἡ χεφαλὴ πᾶσα" ἔχει οὖν τὸ τῶν ἀνθρώπων στόμα τὴν ἄνω χώραν PR 

22 οἱ om. a 23 σύμπασα PR 27 πρὸς αὐτὰ βλέπων coll. PRa 

Ὶ ὁ Bods a 30 post λοιπὴ add. δὲ R 31 χινεῖται PR χαὶ ἐν τούτοις PR 

92 στόμα αὐτοῦ ἃ 
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© 

, ad v ἮΝ τῳ ~ ~ ΄ , ~ . v fal ’ > ΄΄΄» =~ 

ϑέσει δ᾽ ov. χαὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν ὁμοίως τῷ μὲν ἔργῳ (ὃ γὰρ ἐργάζεται 177% 
> \ ~ / \ ΄ - 5 \ ~ ~ ΄ Cle ~ ‘ “ἊΝ v 

ἐπὶ τῶν ζῴων τὸ στόμα, τοῦτο ἐπὶ τῶν φυτῶν ai ῥίζαι) τῷ μὲν δὴ ἔργῳ 
5 , ‘ ~ ‘ ΄ 

οὐχ ἔστι“ μάλιστα γὰρ πρὸς τὸ τοῦ παντὸς χάτω bd @ . 
--: 

[0] εὶ 2 o Ξε 
«Ε’ 

εἰ > τ ἃ ({ O27 

τὴν ὑέσιν Σπομδῦ be γὰρ τῇ τῇ τυγχάνουσιν ἐρριζωμέναι. διὸ χαὶ αὐτὸς 

5 ἐπήγαγεν καίτοι δόξειέ γ᾽ ἂν ἐν τοῖς φυτοῖς οἰχεῖον εἶναι τὸ χάτω 30 

υδλλον, εἰπὼν τὸ οἰχεῖον ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν χρεῖττον χαὶ χυριώτατον χαὶ 

ἀρχήν. ἐπεὶ yap τὸ ἄνω χρεῖττον χαὶ χυριώτατον τῶν χάτω χαὶ πρὸς 

τούτῳ χαὶ τῶν ἄλλων διαστάσεων ἀρχή (μὴ γὰρ ὄντος τοῦ ἄνω οὐδὲ τὸ 

χάτω ἔσται, εἰ δὲ μὴ τοῦτο, οὐδὲ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν χαὶ τὰ λοιπὰ 

10 δύο) ἐπεὶ οὖν τὸ ἄνῳ χρεῖττον τῶν χάτω, χρίνεται ὃὲ τὸ ἄνω τῇ ϑέσε: 

χαὶ τῷ ἔργῳ ἥπερ τῷ ἔργῳ μόνῳ, τὰ GE φυτὰ τὸ ἄνω ἤτοι τὰς 
ῥίζας ἔχουσι πρὸς τὸ τοῦ παντὸς χάτω τὴν γῆν, ἔμπαλιν δὲ τὸ χάτω ἤτοι 80 

τοὺς χλάδους πρὸς τὸ τοῦ παντὸς ἄνω ἤτοι τὸν οὐρανόν, εἴ τις μὴ τῇ 
ϑέσει βούλεται τὸ ἄνω ἀφορίζειν ἀλλὰ τῷ ἔργῳ, τῷ τοιούτῳ δόξειεν ἂν ἐν 

15 τοῖς φυτοῖς τὸ χάτω εἶναι μᾶλλον τὸ χρεῖττον χαὶ οἰχεῖον. οὐχ ἔστι δὲ τὸ 

χάτω τὸ τῶν ῥιζῶν πλῆϑος, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἄνω, ἔμπαλιν δὲ of χλάδοι 

τὸ χάτω, εἰ χαὶ τῇ ϑέσει ἄνω εἰσίν. ἔχουσιν οὖν τὰ 
\ , ~ ὃέ ἊΝ ἄνω χαὶ χάτω τῷ μὲν ἔργῳ ὁμοίως χαὶ πο" τῇ χα 

τὸ πᾶν οὐχ ὁμοίως. ἔτι δὲ τὰ μὲν ζῶντα πάντα ἔχουσι τὸ ἄνω χαὶ κάτω. 40 

PA 

S 20 p. 70508 “Oca δὲ μὴ μόνον ζῇ 
\ ὶ τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν. | 

5 ‘ \ ~ - >. , e » 

ἀλλὰ χαὶ ζῷα ἐστι, τούτοις ὑπάρ- 

ae | ΄ δ ἊΚ \ \ v 5 ΄ 

Καὶ τίνα τὰ ἔμπροσϑεν καὶ τὰ ὄπισϑεν, ἐπάγει. πάντα γὰρ τὰ ζῷα 178r 
v 9; ἘΩ͂ ὌΝ 2, Nee) a AG v 9. με ni ὅϑε c 

αἰσϑησιν ἔχει’ ἐφ᾽ ᾧ δ᾽ ἐστὶν ἢ αἴσϑησις χαὶ dev ἑχάστοις τὸ αἰσϑάνε- 
- δ KE 

Gat, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἔμπροσϑεν, ta δ᾽ ἀντιχείμενα τούτοις ὄπισϑεν. ὅσα δὲ 

ἄνεσϑαι χαὶ τὴν χατὰ τόπον μεταβολὴν αὐτὰ δι᾿ ἑαυτῶν τῷ Gr = iar) o- νὴ εἰ Ὁ =O i) κ- 

» | ποιεῖται, ἐν “τούτοις πρὸς ταῖς λεχϑείσαις διαστάσεσι διώρισται τὸ δεξιὸν 

χαὶ τὸ ἀριστερὸν ἔργῳ μέν, οὐ μὴν χαὶ τῇ ϑέσει" οὐ γὰρ χεῖται τὸ μὲν 80 
~ wv a. ΄ » \ ~ ~ v ) ~ 

αὐτῶν ἄνω, τὸ δὲ χάτω. ἔργον δὲ τοῦ μὲν δεξιοῦ τὸ ἄρχεσϑαι ax αὐτοῦ 

τὴν χίνησιν. dev γὰρ τοῦ σώματος ἢ τῆς χατὰ τόπον μεταβολῆς ἀρχὴ 
30 φύσΞξι ὑπάρχει, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ δεξιὸν Exdotov, τὸ 6’ ἀντιχείμενον χαὶ τούτῳ 

> ~ > la 3 το \ , σ x \ ΄ ~ ἀχολουϑοῦν ἀριστερόν. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν πάντα, ὅσα τὴν χατὰ τόπον πηιεῖται 
΄ v Ne NEES nee oN , Nay Se gee lett te om ~—r- μεταβολήν, ἔχει τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν, χαὶ ὅτι ἀρχὴ τῆς τοιαύτης μετα 

1 post φυτῶν add. δὲ PR γὰρ om. P 3 λέγονται PR δ᾽ οὐχέτι a: 

οὐδαμῶς PR 5 δόξειεν ἂν τοῖς Arist. 6 εἰπεῖν om. PR 

6.7 χυριώτερον zal ἀρχή ἃ 7 ἐπειδὴ a post χάτω add. ἐστὶ PR 

8 διαστημάτων a 9 ἔσται om. PRS δὲ om. PRS τοῦ δεξιοῦ χαὶ 

ἀριστεροῦ χαὶ τῶν λοιπῶν S 10 δὲ] δὴ ἃ 11 ante ἤπερ add. μᾶλλον PR 

12 ἤτοι om. PR 14 ἐφορίζειν R 18 ἀδιαφόρους Pa 20. τούτοις] τοῖς τοιού- 

τοῖς Arist. 23 ἐφ᾽ ὦ PRS Arist. S: ἐφ᾽ ὃ a Arist. vulg. post ὅϑεν add. 

ἐστὶν PR 26 ποιεῖ a 27 ἔργῳ μὲν om. P 28. τὸ (post δεξιοῦ). τοῦ R 

ἀπ᾿ αὐτῶν 5 80 ἑχάστω Ρ ex ἑχάστων corr. R: ἑκάστων a 81 ἀλλ᾽ ὅτι--- 
ἀριστερόν (32) in marg. adscr. P! 
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~ “ , ~ ~ 

βολῆς τὸ δεξιόν, χαὶ εἴρηται χαὶ ἔτι δειχϑήσεται χαὶ ἐνταῦϑα χαὶ ἐν τοῖς 178 
x 

x ~ v ἣΝ “- 

Περὶ ζῴων χινήσεως. ὅτι μὲν οὖν ταῦτα ἔχει τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, 
v Dealt >\ ~ \ ~ ~ 9? a σ Χ \ 

εἴρηται" διήρϑρωται OS τοῖς μὲν υᾶλλον, τοῖς ὃ ἧττον. σα μὲν γὰρ 40 

2 ὀργανιχοῖς ἢ: or cva, οἷον ποσί, πτέρυξιν ἤ τισιν ἄλλοις, χατὰ τόπον 

5 ποιεῖται μεταβολήν, ἐν τούτοις μᾶλλον CEP eck: χαὶ pay ἐστι 

υἄλλον τὸ λε = DEV. λέγων λεχϑὲν τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν: ὅσα δ᾽ τ 

ὀρτανιχὰ μὲν οὐχ ἔχει μέρη, αὐτῷ δὲ τῷ σώματι διαλήψεις χαὶ οἷον διαρ- 

ϑρώσεις ὀργανικῶν μερῶν ποιούμενα προέρχεται (at γὰρ χαμπαί, δι’ ὧν 

οἱ ὄφεις τὴν χατὰ τόπον, ὡς ἐρεῖ προϊών, ποιοῦνται μεταβολήν, τὴν τῶν 45 

10 ἐρηου τον Ὁ eee ἀποπληροῦσι), τὰ μὲν δὴ uy e το: ὀργανιχὰ 

μέρη, ὑπάρχει μὲν καὶ ἐν τούτοις τὸ δεξιὸν καὶ τὸ GpIGtep oy, οὐ μὴν δια- 

σεσάφηταί ye χαὶ διάδηλα ὁμοίως eben: τοῖς ἔχουσι τὰ ὀργανιχὰ 

μέρη. εἰπὼν δὲ ὅτι τὸ δεξιόν ἐστιν ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς χινήσεως, πιστοῦται 

τοῦτο χαὶ ἀπὸ τοῦ τὰ φορτία ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. φ Papen, ἵν᾽ ἢ τὰ δεξιὰ 

15 ἀπολελυμένα τὰ μέλλοντα τῆς ὉΠ ΟΣ ἄρχεσϑαι, χαὶ ἀπὸ τοῦ ῥᾷον doxw- 

λιάζειν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. ὃ γὰρ τὸν ἀριστερὸν πόδα γχωλεύων ΠΝ 

βαδίζει τοῦ τὸν δεξιὸν χωλεύοντος" διὰ yap τὸ ἄρχειν τῆς ἘΠ τ: τὰ 50 

δεξιά, ἐπὰν πάϑῃ, πάμπαν χαχῶς τὸ οἰκεῖον ἐχπληροῖ ἔργον, τὰ δ᾽ ἀριστερὰ 

διὰ τὸ πεφυχέναι ἀχολουϑεῖν τοῖς δεξιοῖς οὐ πάνυ χαχῶς, ἀλλὰ μετρίως 

20 χαχῶς τὸ ἑαυτῶν ἀποπληροῦσιν ἔργον. πιστοῦται δὲ τὸ εἶναι τὴν τῆς χινή- 

σεως ἀρχὴν ἀπὸ τῶν δεξιῶν χαὶ ἀπὸ τοῦ προβάλλειν χαὶ προτιϑέναι τοὺς 

ἀριστεροὺς πόδας χατὰ τὸν χαιρὸν τοῦ δρόμου, ὡς ἀρξαμένων τῆς χινήσεως 

τ 
~ a fF ~ ~ Le (24s δ Ney ea ~ >) , 5 “ ‘ 

τῶν GEGLWY. ταῦτα ELT ὼν λέγει OTL τὰ OEGLA πᾶσι ταῦτα ἔστιν. Οὐ {AD 

ἄλλοις υέν εἰσι τὰ δεξιὰ ὅϑεν ἄρχονται | τῆς χινήσεως, ἄλλοις δ᾽ ἄλλοϑεν, 1τὃν 
= 5) ? =e Ν ar ye v \ ὭΣ , ὄν τ ἢ 5 . 

05 ahh ἐπὶ πάντων τὸ τῆς χινήσεως ἄρχον χαὶ λέγεται χαὶ ἐστι Gsttov. ἔπεὶ 

ἊΝ 
\ 

& τὰ στρομβώδη, ἤγουν τὰ στρογγύλα τῶν ὀστραχοδέρμων ἀπὸ παντὸς 

μέρους ἑαυτῶν τὴν ἀρχὴν τῆς χινήσεως ποιεῖται, πλὴν τῆς ἑλίκης (οὔτε 
~ Vv > ‘ 7 ~ “5 5 ᾿ ~ ~ 

“a9 ἀπ᾽ αὐτῆς οὐτ τ: ταύτην χινεῖται, GAN ἀπὸ τῶν χαταντιχρὺ τῆς 

ἑλίκης ual ἐπὶ ταῦτα τὴν χίνησιν ποιεῖται), ἐπεὶ οὖν ἀπὸ παντὸς μέρους ὃ μερ τὰ 

80 χινεῖται πλὴν τῆς ἑλίχης, ἢ δὲ ἑλίχη πρὸς τὸ ὅλον ὄστραχον οὐδέν ἐστι, 
κ᾿ ΄ \ 

ῥητέον δεξιὰ πάντα τὰ τῶν στρουβοειδῶν χαὶ στρογγύλων μέρη. ταῦτα 

ἔγει ὅτι μάλιστα τῶν ἄλλων ζῴων ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὰ ἀριστερὰ 
, ᾿ l4 a ΄ ’ v Ἂ 

ἀπολελυμένα, τουτέστι διηρυρόϊενα χαὶ μεγάλην ἔχοντα τς τὰ δεξιὰ 

διαφοράν, διὰ τὸ χατὰ φύσιν ἔχειν μάλιστα τῶν ζῴων. φύσει γὰρ τὸ ἄνω 

35 ἡμῖν πρὸς τὸ τοῦ παντὸς ἄνω χαὶ τὸ κάτω ὁμοίως πρὸς τὸ χάτω, διότι χαὶ 

1. 2 ἐν τοῖς Περὶ ζῴων κινήσεως] ef. c. 9 2 τὸ post χαὶ om. PRa 4 χρώ- 

μενον a post ἄλλοις add. zat a 6 ἀριστερὸν χαὶ τὸ δεξιόν coll. PRa 

9. ἐρεῖ] ο. 4 προελϑὼν PR 11 τὸ post zat om. PRa 11. 12 διασεσάφηταί a 

Arist.: διασεσάφησταί P: διαδαφήσεταί R: διεσάφηταί S 13 τὸ om. PR post ὅϑεν 

add. ἐστὶν PR 15 ἄρξασϑαι PR 17 χωλεύσαντος Sa 18 ἐπειδὰν PR 

πάϑοιεν PRS ἔργον ἐχπληροῖ coll. PR 19 πάνυ] πάμπαν a 21. 22. τὸν 

ἀριστερὸν πόδα a 22 ἀρξομένων Sa 25 ἄρχον om. ὃ: ἀρχόμενον a 

28 ἐπὶ ταύτης S 35 περὶ τὸ κάτω R? 
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φύσει ὀρθὸς ὁ avilpwros. ταῦτα εἰπὼν λέγει, ὅσοις μὲν ἄλλο ἐστὶ τὸ 178ν 
ἄνω χαὶ ἄλλο τὸ ἔμπροσϑεν, χαὶ διώρισται χαὶ χεχώρισται ταῦτα ἀπ᾽ 1 
ἀλλήλων, ὡς ἐπ᾽ ἀνθρώπων χαὶ ὀρνί)ων ἴτω, τούτων γὰρ ἄλλο μὲν τὸ 
ἄνω, ἄλλο ὃξ τὸ ἔμπροσϑεν), ὅσοις οὖν χεχώρισται ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλήλων, 

ὃ ταῦτα πάντα τὰ ζῷα δίποδα ἐστιν. ἐπεὶ δέ, ὡς δείξει, πάντα τὰ χινού- 
μενα ἐλαχίστοις τέτρασι σημείοις χινεῖται, λέγει ὅτι τῶν τεσσάρων 
σημείων ἀντὶ τῶν λοιπῶν δύο οἱ μὲν ὄρνιϑες τὰς πτέρυγας ὡς οἱ ἄνϑρωποι 
τοὺς βραχίονας ἔχουσιν. ὅσα μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, χεχωρισμένα ἔχουσιν 15 
ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ ἄνω χαὶ τὰ ἔμπροσϑεν, δίποδά ἐστιν: ὅσα δὲ οὐ χεχωρι- 

10 σμένα, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ ἔχει χαὶ πρόσϑεν xal ἄνω κα α τῶν γὰρ ἵππων χαὶ 
βοῶν χαὶ τῶν λοιπῶν τετραπόδων οἱ ἐμπρόσϑιοι πόδες χαὶ ἀντὶ ἄνω χαὶ 

, ν Α ΄ ΄ ἀντὶ πρόσϑεν εἰσίν. ὃ γὰρ ἐπὶ ἀνθρώπου χάτω, ἔστι δὲ ἐπὶ τούτου χάτω 
~ A 3 ~ ~ , ΄ ot πόδες, τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, χαὶ ἔστιν αὐτοῖς τὸ χάτω οἵ τ ὶ ς 

ὄπισϑεν πόδες" ὃ δὲ ἐπὶ ἀνθρώπου ἄνω, ἔστι δὲ αἱ χεῖρες διὰ τὸ πλησιά- 
15 ζειν τῷ αὐχένι, τοῦτο ἐπὶ τῶν τετραπόδων Of π πρύσϑιοι πόδες. τὸ αὐτὸ 90 

ἄρα χαὶ ἄνω καὶ πρόσϑεν ἐπὶ τῶν τετραπόδων, χαὶ οὐ διώρισται ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων. ἄλλως τε τὸ μὲν τῶν ἀνθρώπων ἄνω οἷον ἢ χορυφὴ πρὸς τὸ τοῦ 
παντὸς ἄνω ἐστὶ τὸν οὐρανόν. τὸ γὰρ χατὰ χορυφὴν ἡμῶν λεγόμενον 

- ΄ ~ 5 ~ ‘ \ ΄ ΄ σημεῖον μέρος τοῦ οὐρανοῦ" τὸ δὲ πρόσϑεν (λέγεται δὲ πρόσϑεν ἐν ᾧ αἱ 
΄ ~ <x ~ ΄ " ‘ 

20 αἰσϑήσεις) τοῦτο οὖν τὸ πρόσϑεν εἰς τὰ tod παντὸς πλάγια: ἢ γὰρ πρὸς 
ἀνατολὰς 7 πρὸς δυσμὰς ἣ πρὸς νότον ἢ πρὸς ἂν, ἣ ἔνϑα ἂν by ἀνατολὰς ἣ πρὸς δυσμὰς ἢ πρὸς νότον ἢ πρὸς βορρᾶν, ἢ ἔνϑα ἂν τύχῃ 
ὃ ἄνθρωπος βλέπων. τοῦ δὲ ἵππου χαὶ ἢ χορυφὴ χαὶ af αἰσϑήσεις πρὸς 55 

τοῖς τοῦ παντός εἰσι πλαγίοις" δῆλον (οὖν) ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ ἔχουσι τὸ ἄνω 
\ 

zal τὸ πρόσϑεν. χαὶ εἰσί, φησί, ταῦτα πάντα τὰ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔχοντα 

ὃ ἄνω χαὶ τὸ πρόσϑεν τετράποδα χαὶ πολύποδα χαὶ ἄποδα. ὁρίζεται τῷ or a 

>. \ \ Lan) \ ἜΣ ὌΝ “4 SEAN ΄“ S> ‘ μ᾿. 

δὲ χαὶ τὸν πόδα χαὶ λέγει αὐτὸν ὠνομάσϑαι ἀπὸ τοῦ πέδηυ. τὰ δὲ 
, , 3 \ \ > Ν Vv. Ἁ 7G \ » ¢ zs ‘ 

μαλάχια, φησίν, ἐπὶ TO αὐτὸ ἐχει TO πρόσϑεν xat ὄπισϑεν: συνήχϑη γὰ 
V2) \ 

τὰ ὄπισϑεν πρὸς τὰ ἔμπροσϑεν, χαὶ γέγονεν οἱονεὶ χύχλος, ὡς εἴρηται χαὶ 

ἐν τοῖς Περὶ ζῴων μορίων. λέγει δὲ χαὶ τὰ μὲν δίποδα ἔχειν τὸ ἄνω 30 

80 πρὸς τὸ τοῦ ὅλου ἄνω, τὰ δὲ πολύποδα χαὶ ἄποδα πρὸς τὸ μέσον, ἤγουν 

πρὸς τὰ πλάγια τοῦ παντός, οἷον ἀνατολὴν ἣ δύσιν ἢ ἄρχτον ἣ ἄλλο τι 

τῶν τοιούτων. τὰ δὲ φυτὰ ἔχει τὸ ἄνω πρὸς τὴν γῆν, διότι εἰσὶν ἀχίνητα 

1 post ὀρϑὸς add. ἐστὶν PR, item v. 3 post μὲν 3 ὥσπὲρ ἐπὶ ἀνθρώπων PR 

τούτοις S 6 post τῶν add. δὲ PR 10 ἔμπροσθεν PR lacunam 

indicavi; addendum ex Aristotele τετράποδα xat πολύποδα χαὶ ἄποδα 11 post οἱ 

add. μὲν a ἔμπροσϑεν πόδες a 12 πρόσϑεν] προσϑίων a 14 ὀπίσϑιοι ἃ 

post ἔστι δὲ add. ἐπὶ ἀνου ἄνω P, eademque R praeterquam quod τὸ ἄνω habet 

15 post αὐχένι add. ὃ οὖν ἐπὶ ἀνου χεῖρες χαὶ ἄνω PR post τετραπόδων add. 

ἐστί PR 16 od om. RS 17 πρὸς tH PRa 18 post ἐστὶ add. οἷον PR 

τὸν οὐρανόν scripsi: τῷ οὐρανῷ libri 19 post μέρος add. ἐστὶ PR οὐρανοῦ) 

ἄνου ὃ 21 ἀνατολὴν PRa δύσιν PRa 25 οὖν addidi post 

ἔχουσι add. χαὶ PR 24 xat εἰσὶ --- ταῦτα] ταῦτα δὴ a 25 post ἄποδα add. 

εἰσίν a 28 ὥσπερ PR 29 ἐν τοῖς Περὶ ζῴων μορίων] Δ 9 p. 684b14 
81 τὸ πλάγιον P 



144 MICHAELIS EPHESIL IN DE ANIM. INC. 5.6 [Arist. p. 7058 706618] 

χαὶ ὅτι ἢ τοοφὴ ἐχ τῶν ἄνω εἴσεισιν. ἔστι GE αὐτοῖς ἣ τροφὴ ἐχ τῆς (Hs. 178¥ ιαὶ ὅτι ἢ τροφὴ ἐχ τ εἰσιν; ὲ αὐτοῖς ἢ τροφὴ ἐχ τῆς τῆς. 11 
΄ΌἮΝ Vv 

τὰ δὲ τετράποδα Ὡς τὸ ἄνω πρὸς τὸ μέσον, διότι οὐχ. ὀρϑά ἐστιν, οἱ δ᾽ 

ἄνϑρωποι. πρὸς τὸ ἄνω, διότι ὀρϑοί. ἀλλὰ μὴν χαὶ αἱ ἀρχαί, ὡς ἐν τῷ 

Περὶ οὐρανοῦ εἴρηται, εὐλόγως εἰσὶν ἀπὸ τῶν ἄνω χαὶ πρόσϑεν χαὶ δεξιῶν, 

5 διότι ἢ ἀρχὴ τίμιον, καὶ τὸ ἄνω χαὶ πρόσϑεν χαὶ δεξιὸν τίμιον, ὥστε ὡς 40 

μὲν ἀρχαὶ τίμια τὸ δεξιὸν χαὶ ἄνω καὶ πρόσϑεν. χαὶ ὡς τίμια ἀρχαί. 

ἀρχὴ δὲ τὸ μὲν ἄνω αὐξήσεως, τὸ δὲ δεξιὸν τῆς χατὰ τόπον μεταβολῆς, 

τὸ ὃὲ πρόσϑεν τῶν αἰσϑηήσεων. 

- ry 7.) Ἀν ας 3 a » BN So aoe ~ 

p. 70618 Ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγχη παντὸς συνεχοῦς. 

΄ ΄ , 5 ΝΕ σ x v ΄ ΄ 

10 QO TPOXSLUEVGY ἔστι OSlCat OTL TAYTA τὰ EVAL TETO AGL OFUSLOLS 

4 

στ 

χινεῖται. πρότερον δὲ TO el τ τα ὅτι ἐν ἐχάστῳ μέρει. δι᾿ οὗ ὡς ὑπὸ 45 

χόλλης συγ: ζονται τὰ ὀργανιχὰ μέρη, δύναμίς τις ἔνεστι ψυχιχὴ ὡς 

ἀρχὴ χαὶ αἰτία αὐτοῖς οὖσα τοῦ κινεῖσϑαι. αὖται δὲ παλιν at ψυχιχαὶ 

δυνάμεις χαὶ ἀρχαὶ ἀνάγονται ὑπὸ μίαν τινὰ ἀρχήν, λέγω δὴ τὴν ἐν τῇ 

15 χαρδίᾳ ἀρχὴν χαὶ ψυχήν, ay ἧς ὡς ἀπὸ κοινῆς ἀρχῆς καὶ ge ns. xa 

μητρὸς διαδίδονται ids τοὺς τόπους, by’ ὧν συνάπτονται πρὸς τὰ Gp Ἰανικὰ 

μόρια, ἵνα χινῶσιν αὐτὰ αἱ ψυχιχαὶ δυνάμεις. ὅτι δ᾽ εἰσὶ μόριά τινα, ὑ be’ 

ὧν ἑνοῦται χαὶ συνεχίζεται τὰ ὀργανιχὰ μέρη, δῆλον éx τῆς Περὶ ta ζῷα 50 

ἱστορίας χαὶ τῶν ἀνατομῶν. at γὰρ ὠμοπλάται χαὶ οἱ μηροὶ πρός τινας 

90 χοινοὺς ὅρους συνάπτουσι, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα' χαὶ αἱ μὲν ψυχιχαὶ ὃδυνά- 

μεῖς αἱ χινητιχαὶ τῶν ὀργανικῶν μερῶν ἐνιδρυμέναι εἰσὶν ἐν οἷς τὰ ὀργα- 

νιχὰ μέρη ὡς πρός τινας χοινοὺς ὅρους συνάπτουσιν, ἢ δὲ ψυχή, πρὸς ἣν 

ὡς χοινὴν ἀρχὴν ἀνάγονται χαὶ pilav, ἐν τῇ χαρδία᾽ ἐν ταύτῃ γὰρ ἐνίδρυται. 

χαὶ ἔχει ὡς μὲν ἢ ψυχὴ πρὸς τὰς ἀπ᾽ αὐτῆς δυνάμεις, οὕτως ἢ χαρ δία 179r 

25 πρὸς τὰ ἐν οἷς εἰσιν αὖται μόρια. τῶν νεύρων γὰρ ἀρχὴ ἢ χαρδία χατ᾽ 

αὐτόν: διὰ τῶν vay δὲ ἢ χίνησις. προδιορίζεται δὲ ταῦτα, ἐπεὶ ovp- 

βάλλεται αὐτῷ πρὸς τὸ δεῖξαι ὅτι τέτρασι σημείοις τὰ ἔναιμα χινεῖται. 

ταῦτα Be οὖν προειρήσϑω χάριν σαφηνείας τῶν μελλόντων λέ τοῦς λέγει 

δὴ ὅτι ἐπεὶ ἀναγχαῖόν ἐστι παντὸς συνεχοῦς πραγ ματος ὅλου μὲν δυναμέ- 

80 νοῦ τοῦ συνεχοῦς χινεῖσϑαι, ἐν δὲ τῷ χινεῖσϑαι τὸ μὲν αὐτοῦ ἠρεμεῖν τὸ ὅ 

ὃξ χινεῖσϑαι (ἀεὶ γὰρ ay’ ἡμῶν 6 μὲν els τῶν ποδῶν ἠρεμεῖ, ϑάτερος δὲ 

1 ἔστι om. ἃ ἐχ τῆς γῆς 7 τροφή coll. ἃ 2 πρὸς τὸ μέσον om. PRS 

3.4 ἐν τῷ Περὶ οὐρανοῦ] B 2 3 ἐν tH PR: ἐν τοῖς ἃ 4 οὐρανῶν PR 

προσϑίων ἃ 5 τίμιον ὅτι τὸ ἄνω PR post ὥστε add. χαὶ ἃ 0. μὲν 

om. a “δὲ post τὸ om. PR 11 διορίζεται a 11. 12 δι’ οὗ---μέρη post 

ψυχικὴ (12) ponunt, deinde vv. δύναμις --- Ψυχιχὴ repetunt PR, sed del. haec omnia 

alio atr. P 16 διαδίδοται PR τοὺς τόπους] τὰ τόπια PR: μόρια supr. v. P 

πρὸς ante τὰ om. PR 18. 19 ἐκ τῆς---ἀνατομῶν] cf. Hist. anim. I’ 7, Bonitz Ind. 

Arist. p. 10424 sqq. 18 περὶ τῶν ζώων S: περὶ ζώων a 19. 20 πρός τινα 

χοινὸν ὅρον Sa 21 ai] χαὶ ἃ 95. 26 χατ᾽ αὐτὸν] cf. Hist. anim. I’ 5 

p. 515228 26 προσδιορίζεται PR 29 δὴ] δὲ P ex δὴ corr. R ἐστι 

om. PR συνεχῶς a 00 ἠρεμεῖ a 51 χινεῖται a jpiy PR 
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χινεῖται, εἶτα ἠρεμεῖ μὲν οὗτος, ϑάτερος 62 προωϑεῖται χαὶ χινεῖτα!) 179 
ἐπεὶ οὖν ἀνάγχη ἐπὶ τοῦ τοιούτου συνεχοῦς σώματος εἶναι τὸ χοινόν, 

xa ὃ ὥσπερ ὑπό τινος χοινοῦ ὅρου συνεχίζονται ταῦτα τὰ μόρια, του- 

τέστι τὰ ὀργανιχά, O: ὧν τὴν χίνησιν πάντα τὰ χινούμενα δι᾿ ὀργά- 
νων τὴν χατὰ τόπον ποιεῖται μξταβολήν, χαὶ πρὸς τούτῳ ἐπεὶ ἐνταῦϑα 

ἀναγχαῖόν ἐστι, τουτέστιν ἐν τῷ χοινῷ, ὑφ᾽ οὗ συνεχίζονται τὰ ὀργα- 10 

νιχὰ Ov ὦν, ὡς εἴρηται, ἢ χίνησις γίνεται, εἶναι δύναμίν τινα φυχιχὴν 

~ 

χαὶ ἀρχὴν τῆς Exdoton τῶν ὀργανιχῶν μερῶν χινήσεως, ὁμοίως δὲ χαὶ 
, A ‘ ν ~ ~ ΄ \ ~ Co 5 Ἁ στάσεως (τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ χινεῖσϑαι τοῦτό ἐστι χαὶ τοῦ ἵστασϑαι), ἐπεὶ 

οὖν ἀνάγχη ὑπάρχειν τὸ χοινὸν χαὶ ἐν τῷ χοινῷ εἶναι ἀρχὴν χαὶ αἰτίαν 

τῆς τε χινήσεως χαὶ στάσεως, φανερὸν ὅτι xa? ὅσας τῶν Lo Ne ισῶν ἀντι- 

ϑέσεων, τῆς τε ἄνω χαὶ χάτω χαὶ ἔωπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν χαὶ δεξιοῦ χαὶ 

ἀριστεροῦ, ἰδία ὑπάρχει χίνησις (ἄλλη γὰρ χίνησις ἢ τοῦ ἄνω χαὶ χάτω 1 

χαὶ ἄλλαι at τῶν λοιπῶν δύο ἀντιϑέσεων) φανερὸν οὖν ὅτι ταῦτα πάντα 
\ , 2 > ~ ς Ὦ Ὁ > ΄ \ LG \ τὰ μέρη. ἐν otc ϑεωροῦντα! al λεχϑεῖσαι ἀντιϑέσεις, χοινὴν αἰτίαν χαὶ 

ἀρχὴν τοῦ χινεῖσϑαι ἔχει χατὰ τὴν τῶν εἰρημένων μερῶν σύμφυσιν, 
; ’ = aN ~ q? a i Pe ΡΥ fr gee — AN ΟΝ 

λέγων σύμφυσιν τὰ νεῦρα χα ἃ συνεχίζονται. εἰπὼν δὲ ὅτι χατὰ τὴν 

τῶν εἰρηυένων μερῶν σύμφυσιν, τίνα ἐστὶ τὰ εἰρημένα μέρη σαφηνίζων 
\ ἐπήγαγε λέγω δὲ τῶν δεξιῶν χαὶ τῶν ἀριστερῶν. add ἢ μὲν τῶν τ 

λεγομένων διάνοια, 0 οἶμαι; τοιαύτη" KATH OF τὴν λέξιν τὴν if ἄμφω χινεῖ- 20 

ται τὰς ἐναντίας χινήσεις τὸ λεγόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ ὅπου ἂν πεφύχῃ 

~ 

\ ’ - » 2 ΜΝ wv 5 cor τὸ χινούμενον χινεῖσϑαι, εἴτε ἐν ἀέρι εἴτε ἐν ὕδατι εἴτε ἐν 
ϑατέρου χινουμένου 63 ϑατέρου τὴν χίνησιν ποιξῖται. τᾷ 

A 

D 

χινεῖται πρόσχειται TO TAS ἐναντίας χινήσεις πάνυ χαλῶς" ὃ γὰρ δύνα- 

ται ἄνω ED τὸς χαὶ χάτω. ἀλλὰ χαὶ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν πληϑυντι- 
~ ς» > , ΄ ~ ~ ᾿ 

nos ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγχη εἶναι τὰ χοινά, xa ἃ συνεχῆ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀλλήλοις᾽, 

ἑνιχῶς αὐτὸ ἀπήγγειλεν εἰπὼν ᾿Αἐπεὶ ' 
~ Ψ» 9 cn) ν᾿ ~ “ὌΧ 

ι ey ταῦτ᾽ ἐστί. χαὶ διὰ τοῦτο ἀντ 

? , “Ὁ = δ᾽ ἀνάγχη εἶναι τὸ χοινόν, xa? ὃ συν- 2% 
- > ~ ς Vi: ~ c , ‘ 

τοῦ εἰπεῖν xat ἐνταῦϑα ὑπάρχειν τὰς 
» ἥν 2 v ς oY » A 2 ¢ ~ ~ , CPE. >) ΄ ΄ ’ \ 

ἀρχὰς εἴρηχε ᾿ τὴν ἀρχὴν Evtx@s. 7] προσυπαχουστέον “tO ἐν ἐχάστῃ,, χαὶ 
” ~ Wines ΄ ΄ - - - 

εἴη ἂν τοιοῦτον “ἐπεὶ ὃ ἀνάγχη ἐν ἐχάστῃ συζυγίᾳ τῶν ὀργανιχῶν μερῶν 
’ \ ΐ τι τὸ χοινόν᾽, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

v d we ; ΟΣ 
Ρ. 706028 Κατὰ μὲν οὖν τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν διάληψις ν 

οὐχ ἔστι τοιαύτη. 

? - ΄ ὃ. .-» ~ ΄ ΄ ~ ἥν ἀν 
Evted0ev ἢ δεῖξις τοῦ τέτρασι σημείοις χινεῖσϑαι τὰ ἔναιμα. κχαὶ 85 

ἐπεί, ὡς εἴρηται, χαϑ᾿ ὃ συνάπτουσι τὰ ὀργανιχὰ ugon, ἔστι τις ψυχιχὴ ἐτ ὡς εἴρηται, xad’ ὃ συνάπτουσι τὰ ὀργανιχὰ μέρη, ἔστι τις ψυχιχὴ 
a 5 A ΑἹ > ΜΠ Ἅ s ’ὕ ΨΨΕΣ Ἁ Cr, ~ 2. , om a 

δύναμις (εἰ yap μὴ ἦν, ἄψυχα ἂν xual ἀναίσϑητα xat ὅλως ἀχίνητα ἦν), 

5 post ὀργάνων add. χαὶ ἃ 5.6 ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐνταῦϑα coll. PR 6 χοινῷ ὑφ᾽ 

τὴ ΠΡ 1 ψυχιχή ἃ 13 ἡ om. Sa 15 χοινὸν αἵτιον a 

16 ἀρχὴν xat αἰτίαν coll. PR 16 χατὰ τὴν libri et Arist. P: χατὰ om. Arist. vulg. 

zat τῶν ἀριστερῶν libri et Arist. SU: τῶν om. Arist. vulg. 21 πέφυχε PR 

γῇ] ἀέρι PR 23 ἡ ἄμφω R 26 δ᾽ οὐχ ἀνάγχη S 29 τὸ] τοῦ PR 

τὸ ante ὄπισϑεν om. ἃ 34 ἐνταῦϑα PR 
Comment. in Arist. XXII 2. Mich. Ephes. in de part. mot. incess. anim. 10 
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on a ad Φ td [9] = < On <. ῳ [ΟἹ -υ [Ὁ] (΄ cS a o -- «- pian) n Ὁ Ὁ σ \ 4 > 

δῆλον OTL ἔγϑα ov“ εἰσιν Πα WENN, OV 

χοινόν, οὐδὲ χινητυτη ἀρχή. ξξ οὖν οὐσῶν διαστάσεων, τριῶν OE συζυγιῶν, 
5 Ὁ PSs \ [4 Te σιν >) ἣ Ἁ Ἄ a S~ σ 

εἰ δειχθείη ὅτι χατὰ ulav συζυγίαν οὔχ εἰσιν ὀργανιχὰ μέρη, δῆλον ὅτι 
a x Ἁ 5) , 490 

“ἢ 

οὐδὲ ἀρχὴ χινήσεως, εἰ δὲ μὴ ἀρχή, οὐδὲ χίνησις. ὥστε λείπεται χατὰ 
x , 5) 

κεἴ; 
‘ . 

5 

5 τὰς δύο συζυγίας εἶναι χίνησιν, ἐπεὶ ἀνάγχη καὶ ἀρχὴν ἐν αὐταῖς εἶναι 40 
5 

χινητικήν. αἱ δὲ δύο συζυγίαι εἰς τέσσαρα διαιροῦνται σημεῖα" ev τέτρασι 

ἄρα σημείοις ἢ τῶν ἐναίμων χίνησις. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἡμῖν προειρήσϑω 

προσϑεν χαὶ ὄπισϑεν διάληψις; τουτέστι Qe My aS 
Sea N δ΄ “ ‘ 

GLUTOS OF φησιν OTL KATA 
> > ΄ 

TEES 5 Brae μερῶν, δι’ ὧν ἣ χατὰ τόπον μεταβολὴ γίνεται, οὐχ 
\ o] \ 

10 ἔστι. χαὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων δῆλον" ὃ γὰρ δεξιὸς ποὺς ον ἐστι 

σημεῖον τοῦ δεξιοῦ, χαὶ 6 ἀριστερὸς τοῦ ἀριστεροῦ ὁμοίως. ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον 45 

ἐστὶ δεξιὸν χάτω χαὶ ἀριστερὸν χάτω, ἀλλὰ χαὶ δεξιὸν ἄνω χαὶ ἀριστερὸν 
» ΄ a aie ‘ ~ =} ἋἋ = \ is ~~) Fi 3 Ἄ 5 4 > 2 ay aad 

ἄνω, ἢ μὲν δεξιὰ χεὶρ ἢ χαὶ ἢ ὠμοπλάτη xwytaoy ἔστι σημεῖον τοῦ 

ἄνω δεξιοῦ, ἢ δὲ ἀριστερὰ τοῦ ἄνω ἀριστεροῦ, 6 ὃ 
ἊΝ 
5 ξ 

᾿" σ 
Ww 

δεξιὸς ποὺς τοῦ χάτω 

15 δεξιοῦ nat 6 ἀριστερὸς τοῦ χάτω ἀριστεροῦ. σ προ oo S 7 ἣ ig 
τε. CTl EV ay ρω- 

που δῆλον ὅτι τῶν ἄνω χαὶ χάτω χαὶ δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν εἰσι. χινη- 
~ ~ a v » Vv ~ 

τικὰ σημεῖα, τῶν δ᾽ ἔμπροσθεν χαὶ ὄπισϑεν οὐχ ἔστι" χαίτοι χινεῖται 

μὲν ὁ ἄνϑρωπος ἐπὶ τὸ ἔμπροσϑεν (ἐφ᾽ ὃ γὰρ at αἰσϑήσεις), ἀλλὰ τὴν 
i ᾿ 

ἣ Ἁ 

τοιαύτην χίνησιν διὰ τῶν σηυξίων τοῦ δεξιοῦ χαὶ ἀριστεροῦ χαὶ τῶν 50 

v A a> s\ σ ‘ e vw , ΄ 

20 ἄνω χαὶ χάτω χινεῖται. ὅλως δὲ ὅτι χαὶ ὁ ἀνϑρωπος τέτρασι σημέιοις 
> - 5 \ >. ~ ΄ 

χινεῖται ὡς τὰ τετράποδα, ὃδείξε! προϊών. ἀλλὰ δὴ ual ἐπὶ τῶν τετραπὸ- 
- ~ Vv ~ 

ie of πρόσϑιοι λεγόμενοι πόδες οὐχ εἰσὶ ple τῶν ἔμπροσϑεν, ἀλλὰ τῶν 

ἄνω καὶ χάτω, εἴπερ ἀναλογοῦσι χερσίν, ὡς ἐν τῷ [Περὶ ζῴων μορίων 
ay y ὅν ἫΝ ~ \ oc 7 pee ἣν ΣΤῸΝ > 75 σ΄ ς 

ειρηταᾶι. αλλα ταῦτα. ξεν μιν stick UTSO TOU ἐνδείξασϑαι OTt ‘Ot 

iS ~ 3 Lean: ‘x Ὁ ~ x v > SOW 2) 32 rC 

95 OGOXODYTES εἰναι πούσϑιοι TOGSS OOXOUGL ξεν οὐχ εισι GE χατ ἀλήθειαν 

5 - ~ v Ὁ ΟΣ ΤΟΣ κῶς AL σι. Ὁ ae | = NG Nae, πῇν 

σημεῖα τῶν | ἔμπροσϑεν. αὐτὸς OF δείχνυσιν. ὅτι ὁτάληψις χαὶ διάρϑρωσις 179% 
ῳ 

ὀργανικῶν μερῶν τοῦ ἔμπροσϑεν οὐχ ἔστιν ἐχ τοῦ μ 40s τοῦ ὄπισϑεν εἶναι, 
~ ΩΝ ΄ 

" " 

τοῦτο δὲ πάλιν gx τοῦ μηδὲ χίνησιν φουσιχὴν ὑπάρχειν εἰς τὸ ὄπισϑεν. 
- > ~ 5 So Ὑ ~ 

γὰρ ἦν ὄργανα χινητιχὰ τοῦ ὄπισϑεν, οὐδὲν δὲ φυσιχὸν ὄπισϑεν χινεῖται, 
wv ~ “7 v Vv 

30 μάτην ἦσαν ἄν. ὥστ᾽ ἐπεὶ τῶν ὄπισϑεν οὐχ ἔστιν ὄργανα, ἐπεὶ μηδὲ 
2»! ~ » Qe ~ Sh aw a7 in A ~ > \ eek 

χίνησις, οὐδὲ τῶν ἔμπροσϑεν: τῶν δὲ λοιπῶν δύο συζυγιῶν εἰσι. χαὶ διά ὅ 
~ 
U τοῦτο τῶν ζῴων ὅσα ὀργανιχοῖς χρυ: ugpeot πορεύεται, τῇ μὲν χατὰ 

΄ 7 
‘ , ~ 5 ” 

τὸ πρόσϑεν διαφορᾷ οὐχ ἔχει: ὀργανιχὰ μέρη, ταῖς G2 λοιπαῖς δύο, πρότερα 

Ob ual χατὰ πρῶτον τῇ φύσει λόγον τῇ διοριζούσῃ οτος τὸ δεξιὸν χαὶ 

35 ἀριστερόν, ἐπεὶ ἢ χατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστε ερὸν διαφορὰ πρώτη ἐνορᾶται 

τοῖς δοχοῦσι τέτρασι σημείοις χινεῖσϑαι. 

1. 2 εἰ δὲ---χοινόν om. S 2 ante χινητιχὴ add. 7 ἃ ὃ xata τὴν μίαν R 

5 ἐπειδὴ PRa 7 post σημείοις add. ἐστὶν R 8 τὰ] thy PR διάληψις] 

τς τὴ 11|.. δὶ 9 γίνεται om. S 10 6 piv yap PR 11 ὁμοίως post δεξιοῦ 

ponunt PR 18 post ἀλλὰ add. zat PR 20 6 om. R 21 et 23 ὥσπερ PR 

23 ἐν τῷ Περὶ ζῴων μορίων] cf. A 10 p. 686424 866. ἐν τῇ PR: ἐν τοῖς" ἃ 

25 πρόσϑιοι εἶναι coll. PR 26 διάρϑρωσις καὶ διάληψις coll. PR 27 τοῦ post μηδὲ 

ex to corr. P: to R 29 ὄπισϑεν (post tod) ex ἔμπροσϑεν corr. R φυσιχῶς PR 

81 χίνησιν S 32 χρώμενοι S 33 πρόσϑεν ex ὄπισϑεν corr. S 640] ἀμφοτέροις PR 

πρότερον R et fort. P 35 ἐπειδὴ PR πρώτως PR 36 τέτρασι] ἐν δυσὶ PR 
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a Τ᾽ παν 6 ΄ wv ‘ , ~ a 

p. 0110 Ἐπεὶ οὖν τό te ἄνω χαὶ χάτω. 179: 

a . 3 , ~ 5 ~ ~ > 

ΚΚοινὴν ἀρχὴν xat χυρίαν τῆς χινήσεως λέγει νῦν thy ἐν τῇ χαρδία 
΄ ἢ Fae oy CW ~ we ΄ ~ ~ ~ 

Ψυχήν, ἀφ᾽ ἧς ὡς ano ῥίζης χαὶ πηγῆς προΐασιν at τῶν ὀργανιχῶν μερῶν 
ν > 5" \ ΄ ~ ΄ ᾿ ΄ 

χινητιχαὶ αἰτίαι. εἴρηχε ὃξ αὐτὴν χαὶ χυρίαν τῆς χινήσεως, ὅτι χαὶ al 80 

σι 

) \ Rey ΄ \ > ΄ \ ~ v > ᾿ ~ 
\OLTAL OLA TAUTYY AGL EX TAUTYS TO XLVELY εχουσιν. ἀλλὰ πως πρό τερον 

> 5 ‘ ao Vv ’ [. > ~~ ΄ , ~ σ ᾿ 

εἰπὼν OTL ἔστι. TL χοῖνονς LO O00 ὡς προς τίνος χοϊνου ἡροὺῦ συνεχῆ εἰσι τᾶ 
᾿ ~ ‘ ~ ὦ ΄ 

ὀργανιχὰ μέρη, νῦν διὰ τὴν χοινὴν ἀρχὴν λέγει συνηρτῆσϑαι συνηνῶσϑαί Ἷ ϑξρη; i f 1 } iP, ] 
το μι σ ~ ~ ~ ~ 

τε πρὸς αὑτά; ἣ ὅτι χαὶ τούτων χαὶ πάντων ἁπλῶς τῶν μερῶν τοῦ συν- 
ἐξ 5 , o ry ax ε a ; εἶναι ἀλλήλοις αὕτη ἐστὶν ἢ αἰτία: ἐξελθούσης γὰρ αὐτῆς διαπνεῖ te χαὶ 

10 τε 
ἐνῷ σήπεται τὰ σώματα. ἐπεὶ οὖν, φησί, διὰ ταύτην συνήρτηνται πρὸς ἑαυτὰ 

τὰ μέρη, χαὶ δεῖ ἐν Graver τῷ μέλλοντι χαλῶς χαὶ χατὰ τρόπον χινεῖσϑαι 30 

τὸ τῶν λεχϑεισῶν ἁπασῶν χινήσεων αἴτιον, τουτέστιν τὴν ἀρχὴν χαὶ 

a τῆς χινήσεως, ὡρίσθαι πως χαὶ tet ποτ ταῖς ἀποστάσεσι ταῖς 

πρὸς τὰς Paes ἴσας ἀρχάς, τουτέστι χαὶ δεῖ τὴν ἀπόστασιν τῆς χυρίας τῶν 

15 χινήσεων, a ἀλφέστηχεν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀρχῶν τῶν oeUERE ον πρὸς 
J ὧν ὀργανιχῶν ΠΡΟ χαὶ χινουσῶν αὐτά, χαὶ δεῖ οὖν τὴν 
πόστασιν αὐτῆς, ἣν SITES) ἀπὸ τῶν ἄλλων, ὡρισμένην εἶναι (οὐ γὰρ 

st ταύτῃ μὲν πλησιάζειν χαὶ σύνεγγυς αὐτῆς εἶναι, ἄλλης δὲ χατὰ πολὺ 40 

ἀφίστασϑαι, ἀλλ᾽ ὡρισμένην χαὶ σύμμετρον εἶναι τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπόστασιν), 
90 ἐπεὶ οὖν οὕτω δεῖ ταῦτα ἔχειν, φανερὸν ὡς ἡ povots ἀπὸ τῶν ζῴων ἢ 

μάλιστα τούτοις τοῖς ζῴοις ἢ χατὰ τόπον χίνησις ὑπάρχει, ἃ δυσὶν 7 

τέτρασι σημείοις χινεῖται τὴν χατὰ τόπον μεταβολήν. τὸ δὲ δυσὶν εἴρηχεν 
ραν -» σ wv ~ 

διὰ τὸ urTw δεῖζαι ὅτι χαὶ ὁ pian τέτρασι χινεῖται - ς [9] a 
νυ 

(ἢν τΊ [0] 

- > , ~ os ~ 

τοῖς Evatwots τοῦτο μάλιστα συμβέβηχεν, λέγων τοῦτο 
Ὁ «ὦ fo , , 3 ~ >) 

ν 

25 τὸ ἔχειν χηινὴν dex a dst ὁμοίως 0 ΟΣ δι ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀργα- 4 

υ.λ 

τῶν τεσσάρων ἘΠ ἊΣ ee οἷόν te τῶν igi τῶν ἜΝ ane 

χαὶ πᾶν τὸ τέτρασι σημείοις χινούμενον ἔναιμόν ἐστι ζῷον. 
30 Ta μὲν οὖν διὰ τούτων λεγόμενα ταῦτα ἂν εἴη. ἀντιστοίχους δὲ 

‘ 

χινήσεις λέγει τὰς ἐναντίας, οἷον τὴν ἄνω χαὶ χάτω, συστοίχους δὲ τὰς i ) Ί 
" s Ν ΄ 5 ~ : wv \ ‘ Qe A Ψ, ay 6 wee | 

UT ἐναντίας. οἷον φερε ELTELY THY GVW χαϊ τὴν OSclay. indy ὃὲ ὅτι δεῖ 59 

ὡρίσϑαι χαὶ Cepeda ταῖς ἀποστάσεσι TO τῶν γα τ! χινήσεων αἴτιον 

USTAED Se τί ποτέ ἐστι τὸ τῶν λεχϑεισῶν nosy αἴτιον ἐπήγαγεν 
> ~ 

35 Byes ὃ ἐστὶν ἀφ᾽ ἧς χοινῆς ἀρχῆς πάντων τῶν ἐν τῷ ζῴῳ 7 τε 

τοῦ δεξιοῦ χαὶ τοῦ ἀριστεροῦ κίνησίς ἐστι. ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν 
ν 

1 te om. a 2 χυρίαν] αἰτίαν PR 6 πρός τινα κοινὸν ὅρον (alio atr.) P 

7 post συνηρτῆσϑαι add. zat PR, te zal a 8 te om. PRa 11 τόπον a 

18 ταύτην S: ταύτης ἃ ἄλλης -- σύμμετρον εἶναι (19) in marg. adser. P 

19 ἀπ᾽ αὐτῆς a 24 ἀναίμοις S! λέγω Pa 25 ἀφεστάναι a 

28 σημείων PR post te add. ἐστὶν R τῶν ἐναίμων ζώων PRa 84 μεταξὺ -- 

χινήσεων αἴτιον om. Sa 35 ἀρχῆς κοινῆς coll. PR 36 τοῦ ante ἀριστεροῦ om. a 
10" 
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10 

~ ε ΄ » ~ v ~ » -Ὁ»ὔ > 

ἀναγχαῖον ἑχάστῳ τῶν ὀργανιχῶν μερῶν ἔχειν: χαὶ πῶς ἀναγχαῖόν ἐστιν 
΄ ΩΣ , ~ 

Exdotw ταύτην ἔχειν, ἐπήγαγεν ἢ παραπλησίως πρὸς ExaotHY τῶν 
5 ~ ΄ ( ~ > ~ 34 ΄, a. ~ Zed \ Vv. Fi) aS: 

ἐν tots pyvetot μέρεσιν ἀρχῶν. ἐλλείπει ὃὲ τῇ λέξει τὸ ἔχει, ἵν᾿ ἢ 
ὌΝ 

. ~ Cc? . wv QA ε΄ , ~ 

τὸ πλῆρες τοιοῦτον, ἢ παραπλησίως ἔχει | πρὸς ἐχάστην τῶν 

oy ῥηϑεῖσι μέρεσιν ἀρχῶν. τὸ Ν λεγόμενον οὕτως ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν 

ΒῊ πὰρ διότι ἔχουσιν αἱ συναφαὶ ἐν ἑαυταῖς χατῳχισμένην τὴν χοινὴν 

OL TY, διὰ τοῦτο λέγω ὅτι ἀναγχη ἐχάστῃ αὐτῶν ἔχειν τὴν χοινὴν ἀρχήν" 

od γὰρ ἔχουσιν at συναφαὶ αὐτὴν ἐν ἑαυταῖς, ἀλλὰ τὰς ἀπ᾽ αὐτῆς ἐνδιδο- 
μένας δυνάμεις: ἀλλὰ χατὰ τοῦτό φημι ὅτι EK) τῶν ὀργανιχῶν μερῶν 

αν ΄ \ , c ΄ 

χαϑὸ παραπλησίως ἐγγίζει τε χαὶ Gye EXAOTI τῆς o = < ΞΘ Cc SS 
<= 

c ΄ 

εχάστῳ 
ῃ ν 

~ 3 ΄ , Vv ~ 5 ~ b) ~ ? 

TWY EY TOLS pyr ὕξισι WEPESLY τῶι τοις οργᾶνιχοις αῦχον. ἔστ ιν οὖν τ 

συναγωγὴ χαὶ ἢ τος τοῦ λόγου τοιαύτη: ἐπεὶ οὖν τὸ δεξιὸν χαὶ 

ἀριστερὸν χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω TH χοινῇ ἀρχῇ συνήρτηνται πρὸς 
νὶ 

Vv 5 aq ὕυ c , ~ as ~ ~ » [ 

ἄλληλα, zat δεῖ ἐχάστῳ τῷ wsdhovte χαλῶς ποιεῖσϑαι τὴν χατὰ τόπον 
A ~ ~ ΄ ~ ~ ων ΄ ly ΄ 

μεταβολὴν τὸ τῶν λεχϑεισῶν ἁπασῶν ψυχιχῶν δυνάμεων αἴτιον ὡρίσϑα! 
5 ΄ Ἁ 5 ΄ Ἁ A ~ A ~ 5 new ΔΕ S. 

ταῖς ἀποστάσεσι πρὸς αὐτάς, χαὶ μὴ τῇ μὲν μᾶλλον ἐγγίζειν, τῇ δὲ μή, 

ν τοῖς 180r 

or 

“2 5 δου “Ἀ ΄ 

ἐπεὶ οὖν tad οὕτως ἔχει, δῆλον ὡς ἣ μόνοις ἣ μάλιστα, χαὶ τὰ 10 

ε 

Cr 9 Χ σ \ wv δὴ ’΄ 5 x Vv \ , na ἑξῆς. εἰπὼν δὲ ὅτι τὰ ἔναιμα xowhy μόνην ἀρχὴν ἔχει χαὶ μίαν, ἣ 
2) ~ ? ~ ~ ~ ~ ΄ ὁμοίως ἀφέστηχε τῶν ὕπ᾽ αὐτῆς τοῖς ὀργανιχοῖς μέρεσιν ἐνδιδομένων δυνά- 

5 ~ Ari ~ ~ ‘ ‘ / \ 

μεων, ἐπήγαγεν ὁμολογεῖ GE τοῖς λεχϑεῖσι xal τὰ συβαίνοντα περὶ ἱ ἢ fica 
τὰ ζῷα, τουτέστι σημεῖον δὲ χαὶ δεῖγμα ἐναργὲς ὅτι τὰ τέτρασι σημείοις 

5 v 

χινούμενα χοινὴν ἀρχὴν ἔχε 
. ‘ Σ ’ὔ >) A > / ὃ ἐξ a7 ~ \ , l4 

γὰρ ἐναίμων οὐϑὲν εἰς πλείω διαιρούμενον δύναται Cry τὰ διαιρεϑέντα μέρη. 

- , χαὶ τὸ συμβαῖνον περὶ τὰ ζῷα. τῶν μὲν 

ἃ \ an) a7 z = Pu NC Ἀν ας ¢ ἜΑ ate Ὁ, 
διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι χωρισϑέντα τοῦ ὅλου δέχεσϑαι τὴν ζωτιχὴν δύναμιν, 1 

ἥτις αὐτοῖς δίδοται ὑπὸ τῆς χοινῆς ἀρχῆς" τὰ 6° ἄναιμα πολλὰς ἀρχὰς 

ἔχοντα χαὶ διὰ τοῦτο Uy χατὰ φύσιν συνεστηχότα (τὰ γὰρ χατὰ φύσιν 
συνεστηχότα μίαν ἔχει ἀρχήν, χαὶ ἀπ᾽ αὐτῆς SUE ϑεξέυξω TS χαὶ διαδί- 
δονται τοῖς ὀργανιχοῖς μέρεσι ψυχιχαί τινες δυνάμεις), τὰ οὖν ἄναιμα πολλὰς 

: ~ ΄ 4 ae , 

ἀρχὰς ἔχοντα ὁποία ἐστὶν ἢ χοινὴ τῶν ἐναίμων ἀρχή, δύναται χαὶ τεωνό- α 
vv bl ’ , , 3 ~ ~ 

μενα Cry ὥσπερ τὰ ἔναιμα" ἐγχατεσπαρυέναι yap εἰσι δυνάμει ἐν τοῖς τῶν 30 20 
ἀναίμων πᾶσι μέρεσιν at τοιαῦται ἀρχαί, ὡς χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἢ ϑρεπτιχή, 

χαὶ διαιρεϑέντα δύναται γενέσϑαι ἐνεργείᾳ. 7 δὲ τῶν ἐναίμων χοινὴ ἀρχὴ 

οὐχ ἐνέσπαρται ἐν τοῖς μέρεσι δυνάμει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χαρδίᾳ ὡρισμένως ἐστίν. 
ὥστε φανερὸν ἐχ τούτων ὅτι τὰ τέτρασι χινούμενα σημείοις χοινὴν ἔχει 

35 ἀρχήν. οὐ μόνον δὲ τὰ τῶν ἀναίμων Π0} τεμνόμενα πολὺν ζῶσι χρόνον. 
ἀλλὰ χαὶ τὴν αὐτὴν χινοῦνται χίνησιν, ἣν ἐχινοῦντο χαὶ πρὸ τοῦ τμηϑῆναι" 

1 ἑχάστῳ --ἀναγχαῖον om. PR 2 éxdotw] Exactov a 3 ἐλλείπει---ἀρχῶν (5) 

om. PR post δὲ add. ἐν a 9 post ἀλλὰ add. χαὶ 5 χατὰ om. a 

2. 13 zat τὸ ἀριστερὸν PR 13 zai ἄνω PR χαὶ χάτω PRa συνήρτηται ἃ 

15 λεχϑεισῶν om. Sa 17 τοῦϑ᾽ οὕτως S 18 μόνην om. Sa ἣ] ἥτις PR 

21 δεῖξις ἐναργὴς PRa 22 μὲν om. P 27 δι᾿ αὐτῆς PR ἐποχεύονται PR 

28 ἔναιμα RP! 29 ἐστὶν ἣ χοινὴ in lit. 5 δύνανται ἃ 80 ὥσπερ τὰ 

ἔναιμα del. P δυνάμεις PR ol ἀναίμων ex ἐναίμων corr. ΡΞ ὥσπερ PR 

χαὶ Om. a 92. δύνανται PR 80 χινεῖται PR ἥνπερ PR 
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ΝΥ " vv , ~ Lan) 5 Ἁ 5 4 ~ 

τὸ γὰρ ὄπισϑεν μέρος τῆς σχολοπένδρας ἐπὶ τὸ αὐτὸ noretta τὴν πορείαν 1806 
~ v Cc v ‘ [4 . ΄ ’ ‘ ΄ 

τῷ εμπροσῦεν. ἔστω γὰρ σχολόπενδρα ἢ Αἰ", zat τετμήσ ϑω χατὰ τὸ B, 26 
" ν Ἁ \ 5 Ἁ νι » a) > “ΝᾺ, 3 ‘ 

χαὶ ἔστω χεφαλὴ τὸ A, οὐρὰ δὲ τὸ I. οὗ δὴ πορεύεται τὸ AB, ἐπὶ τὸ 
ἘῸΝ, ‘ Ν Ἢ 5 ‘ ‘ ὙΠ .¢ > ra fe 

αὐτὸ xat to BI’, οὐ στραφὲν τὸ I’ ἢ οὐρὰ πρὸς τὸ B, ἐν ᾧ γέγονεν ἢ 
΄ 5 . ΄ Ἁ ‘ ~ ao 

5 touy, GAR ἢ τουὴ τῆς BI δρᾷ. πρὸς τὴν τομὴν τῆς AB. εἰπὼν δὲ ὅτι 

διαιρούμενα τὰ ἄναιμα ζῇ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν διὰ τοῦ αἴτιον δὲ τοῦ 

Poem 

χ ἔχαστον 30 

v 
διαιρούμενα ζῆν. ὅτι χαϑάπερ ἂν εἴ τι συνεγές. ual τὰ é 

‘ Her) ‘ Ὁ 3 ovr 

65 λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν: ὥσπερ yap ὃ Σωχράτης ual ἁπλῶς 
- , , . \ > 5 eed \ ~ 2 , 

τῶν ζῴων ἕν τί ἐστι διὰ τὴν xowhy ἀρχὴν καὶ δι᾽ αὐτὴν ζῇ χαὶ ἐστίν 
ῃ- 

: ~ b} Vv 3 ΄ 

10 οὕτως ἐπεὶ ἔχαστον μέρος τῶν ἀναίμων ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν ἔχει ἀνάλογον τῇ 
, χοινῇ ἀρχῇ ἑκάστου τῶν ἐναίμων, τρόπον τινὰ ἕν τι ζῷόν ἐστιν ἐχ πολλῶν 

’ ᾿Ν \ a7 . / ~ Ὁ 

ζῴων συγχείμενον, χαὶ διαιρεϑὲν δύναται τὰ διαιρεϑέντα ζῆν διὰ τὰς ἐν 
‘S) 

~ > ~ 

ἂν ~ = a 5» ~ ~ , ~ Ss 

ὑτοῖς ἀρχὰς τὰς ἀναλόγους ταῖς χοιναῖς Exdotov τῶν ἐναίμων. φανερὸν 
la ‘4 \ σ ‘ ΄ / 

Of, φησί, xat ὅτι παρα ταῖν CUE Osx τὰ τοιαῦτα ἐχ τῶν προειρη- 
15 μένων: δυσὶ γὰρ ἣ τέτρασι σημείοις χινεῖσϑαι πέφυχε τὰ μάλιστα συν- 80 

στηχότα χατὰ φύσιν. 

p. 70767 “Ovotws δὲ χαὶ τῶν ἐναίμων ὅσα ἀποδαά ἐστι. 

΄ σ σ \ Vv \ Ὁ , x ΄ 

χνῦσιν OTL ὠσπερ TA ἕἑναϊμα “AGL UTOTOOK TET 
3 

Διὰ τούτων de act ἰδ0ν 

0d 
~ ΄ ’ v v v x 

χινεῖται σημείοις, οὕτω χαὶ TH ἔναιμα χαὶ ἄποδα, οἷον ὄφεις χαὶ τὰ ὅμοια" 
Ἁ 20 χαὶ yap ual ταῦτα τέτρασι χινεῖται σημείοις. δυσὶ γὰρ προέρχονται χαμ- 

- ~ \ ω),ϑνν ς » ~ a) ~ 

παῖς, μιᾷ μὲν ἔμπροσϑεν, ἄλλῃ δ᾽ ὄπισϑεν, ἐν τῷ πλάτει δὲ ἐχάστης τῶν 
~ v nn ‘ ΄ ΄ ~ , 

χαμπῶν ἔστι χαὶ δεξιὸν ual ἀριστερόν. ὡς yap ἐφ᾽ ἡμῶν εἰς τὰ πλάτη, 20 
~yV3 Ἂ7) 2 τ) ΄ 

μᾶλλον δ᾽ εἰς τὰ πλάγια τοῦ πλάτους εἰσὶ τὰ δεξιὰ χαὶ ἀριστερά, οὕτως 
\ 

Ms ao - x R Ov 

‘ Ἁ \ I] 

πὶ τῶν ὄφεων" τὸ γὰρ δεξιὸν ual ἀριστερὸν τὸ πρόσϑιον 

πίσϑιον χαὶ τὸ ἀρισ ΩΣ R ee a ° ° o Pay ~ o. CS ad o-, Ov τ 
A ar a , ~. 2 κ ἘΞ ,~ 5 ete a A ee ylots εἰσὶν Exatspas χαμπῆς, τῇ ὃς τῇ χεφαλῇ χαὶ τῆς πρὸς τῇ 

ό οὐρᾷ. ὡς γὰρ ὁ ἵππος Ogos εἰπεῖν ἔγει δεξιὸν πόδα ποόσϑιον χαὶ ἀριστερόν. 25 
ays ᾿ ω ‘ ? 

\ SPC 

y 
, - ‘ ἊΝ 5 ~ 

30 ὁμοίως δεξιὸν ὀπίσϑιον χαὶ ἀριστερὸν ὀπίσϑιον, οὕτως χαὶ ἐν ἑχατέρᾳ τῶν 
\ 

ey mes fe)) G χαυπῶν, Ot ot THY “ATA τόπον ποιεῖται μεταβολήν, ἔνεστι δεξιὸν 

χαὶ δριστερόν: εἰ δὴ at μὲν χαμπαὶ δύο, ἐν Exdoty δὲ αὐτῶν ἔνεστι 

δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν, φανερὸν ὅτι χαὶ ὁ ὄφις χαὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ ἔναιμα 
χαὶ ὀφιώδη ΕΣ σημείοις χινεῖται. δοχεῖ δέ, φησίν, ὃ ὄφις μὴ τέτρασι 

3 post τὸ I add. τοῦτο οὐ τοῦ χειμένου ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἔχϑεσις τῶν στοιχείων PR, sed rursus 
del. P 5 post ὅτι add. μὴ Sa 9 ζῇ τε xat PR 10 ἐπειδὴ PR νὴ ἢ ὴ 
12 post διαιρεθϑὲν add. ζῆν P: in marg. add. ζῦν (sic) R ζην] ζῶα PR 

12. 18 ἐν ἑαυτοῖς S 13 ἀναλόγους ex ἀναλογούσας corr. 8 15 μέγιστα 5 

19 σημείοις κινεῖται coll. Ρ ἃ οἱ ὄφεις ἃ 21 μία ΡᾺ ὄπισϑεν ἄλλῃ 

δ᾽ ἔμπροσϑεν coll. Sa πλάτει] πλαγίῳ ἃ 22 εἰσὶ PR 23 τοῦ πλάτους πλάγια 
coll. PRa 24 ἀριστερὸν καὶ τὸ πρόσϑιον Arist. 24. 25 πρόσϑεν καὶ ὄπισϑεν 

itemque 26. 27 bis πρόσϑεν et ὄπισϑεν a 25 ἑχατέρᾳ τῇ χαμπῇ a Arist.: τῇ χαμπῇ . 

». om. PRS: ἑκατέροις P 28 te om. Sa “at tH πρὸς PR 3 Ww o ae ιορ.: o - [ΟΣ [ἢ 



150 MICHAELIS EPHESII IN DE ANIM. INC. 7 [Arist. p. 707 >7) 

or 

10 

bo σι 

30 

΄ - 9.53 . / ~ Vv ~ ~ lad 

σημείοις χινεῖσϑαι, ἀλλὰ δυσί, TH τε ἔμπροσϑεν GOT χαὶ τῇ ὕστερον, 180» 
/ ~ Vv > \ ~ Vv 

τουτέστι TH τε ἔμπροσϑεν χαμπῇ. Gt τ: ἅπτεται τῆς γῆς; καὶ τῇ ὀπισϑεν" 

δοχεῖ οὖν δυσὶ χινεῖσϑαι σηυξίοις διὰ τὴν στενότητα τοῦ σώματος. στενὸν 30 

γὰρ ὃν τὸ σῶμα αὐτοῦ χαὶ μὴ πλατὺ δοχεὶῖ μήτε πλάγιον ἔχειν μήτε τὰ 
Ὧν τοῖς. πλαγίοις ἐνόντα δεξιὰ χαὶ ἀριστερά. οὐχ ἔστιν οὖν 7 χίνησις αὐτῶν 

διὰ δύο σημείων, GAN ὥσπερ τὰ τετράποδα χατὰ διάμετρον χινούμενα 
ἌΡ πο x - Ἂν, - ote Ne προγῆξιται {Lev 0 EUTOOS εν OEclo 

>? ~ ε ‘4 σ 

ς πούς, ἕπεται ὃ αὐτῷ ὃ ΤΙΟυΕῚ το 
, + , ~ ᾿ env > σ΄ 

στερός, εἶτα πάλιν προηϊεῖται μὲν ὁ ἔμπροσϑεν ἀριστερός, ἕπεται δ᾽ αὐτῷ 
΄ v Ree: led \ ΄ , \ ΄ \ σ wv 4 v =) 

6 ὄπισϑεν δεξιός, οὕτω χαὶ ὁ ὄφις ual πάντα τὰ ὅμοια. ἔστω γὰρ ὄφις 35 
7 ᾿ ΄ὔ Ny ΠΑ 

τὸ K, χυρτὴ ὃὲ περιφέρεια χαὶ δεξιὸν ἅμα μέρος τῆς ἔμπροσϑεν χαμπῆς 

τὸ A, χοίλη δὲ περιφέρεια τῆς αὐτῆς χαμπῆςς χαὶ ἀριστερὸν μέρος ἔστω 
΄ , ~ v ~ 

τὸ B: παλιν χυρτὴ περιφέρεια τῆς ὄπισϑεν χαμπῆς χαὶ ἀριστερὸν μέρος 
ἔστω τὸ .1᾿, χοίλη, 6& χαὶ δεξιὸν τὸ Δ, ἡγεῖται οὖν τὸ A ὥσπερ τις 
5 Φ » \ \ 5 , \ 

ἐμπρόσϑιος δεξιὸς πούς, χαὶ ἕπεται to [ ὥσπερ ams τερὸς ὀπίσϑιος, χαὶ 
~ ΄ Vv ~ ~ a“ 

ὥσπερ ἐν τοῖς τετράποσιν χατὰ ἔχτασιν μὲν ual πρόωσιν TOD δεξιοῦ ποδὸς 
- 3 Τρ aX - f id ‘ , 

τοῦ ξμπροσῦεν, Panes δὲ τοῦ ὄπισϑεν γίνεται ἢ χατὰ τόπον μετα- 40 
, 

βολή, ἀναλόγως χαὶ ἐπὶ τῶν ὄφεων συμβαίνει γίνεσϑαι. χυρτούμενον γὰρ 
2 @s 

- - 

μᾶλλον τὸ Δ χαὶ διὰ τοῦτο χοιλαινόμενον χαὶ τὸ Β, Clee cor 

χαὶ exaxohovdet: ἀγαγχη yap, εἰ μέλλει γενέσϑαι ἢ A περ 

υείζων xal χοιλοτέρα ξαυτῆς, ἐπαχολουϑσαι τὸ 1, ἡγεῖται οὖ! 
Ὁ > \ ἂς f \ » \ \ 

ὅπερ ἐστὶ τὸ A, χαὶ ἀνταποδίδωσι, τουτέστι χαὶ ἕπεται τὸ [> ε 
’ \ ~ \ \ oe, \ A \ Qs: ~ 

βάλλει τὸ χοῖλον χαὶ τὸ χυρτόν, χαὶ τὸ υὲν B, ὃ ἣν xothov, ytvetar χυρτόν, 
4" ONN a > , ε > i. τὸ δὲ A, ὃ ἣν χυρτόν, γίνεται χοῖλον: Guotws τὸ μὲν A ax χοίλου γίνεται 45 

, \ >\ > \ , x >\ 

xuptov, τὸ ὃὲ 1" éx χυρτοῦ xothove χαὶ πάλιν τὸ μὲν A χυρτόν, τὸ δὲ B 

χοῖλον, “at οὕτως ἐφεξῆς. τοῦ OF ὅλως, φησί, χάμπτειν τοὺς ὄφεις αἴτιον 

τὸ υῆχος αὐτῶν τοῦ σώματος. ὥσπερ γὰρ of μαχροὶ τῶν ἀνθρώπων 
5 a Nt o εν ΄, \ . Ε 

λορδοὶ βαδίζουσιν, οὕτω χαὶ οἱ ὄφεις. γίνεται 62 ἢ λορδότης τὸν τρόπον 
~ ~o _-f ~ σς > 

τούτον" ἡγουμένου TOD OECLOD WULOD εἰς or ma 
[4 On a foo) [ΟἹ 

< 
(GEN ἴων ς wv -- R oO 

Oo < τοῖς τετρά- 

vy ὄπισϑεν. οὕτω ει 
a a. oa 

ποσιν ἡγεῖται ἕν τῶν ἔωπροσϑεν σχελῶν, ἕπεται δὲ ἕν 
; - > 7 τὶ : 

χἂν τοῖς ἀνϑρώποις πρῶ μὲν εἰς τῶν ὥμων, ἕπεται δὲ ἕν τῶν ἰσχίων) 50 Ξ 
΄ ΄ af ΕΝ oe aie Sie » ἘΣ ees ΣῊΝ ΓΞ ΜῈ es , 
7, {OUU.EVG0 OUY, WSs εἴρηται. τοὺ OSELO iB) WU00 StS tO EUTOOOUSY (ἔστω γᾶρ 

ὅτι ὁ δεξιὸς ieee, χαὶ ἑπομένου τοῦ ἀριστεροῦ ἰσχίου μὴ χαλῶς, GAR 

( TO 2 - bcp ς εἰς τοὐπισὺ [0] < ς ἤγουν πρὸς τὸ δεξιὸν ἰσχίον παρεγχλίνοντος, γίνεται 

σῶμα τοῦ τε ὥμου χαὶ τοῦ ἰσχίου ὡσπερεὶ τμῆμα χύχλου ΧΟῚ χυρτὴν 

περιφέρειαν τὰ ἀριστερὰ πλευρά, χοίλην GF τὰ δεξιά" ὅταν δὲ προη Papi 
sg ee ~ CE Nee Nae Ne 5.1 ἐν © J Sy 

ὁ ἀριστερὸς ὦμος, ἕψηται ὃξ τὸ δεξιὸν ἰσχίον, γίνεται χυρ,τὸν μὲν at 181- 
Ἐν ΣΤ Ἢ ΄ 
οξςιαι πλεξυρα!ι, χοῖϊλον δὲ αἱ ἀριστερα 

~ Ly δὴ ΄ ’ 

τοῦτο οὖν οἱονεὶ TUYUATOS TOUTOD 
~ ΄ Vv - ~ >! 

τὸ χοῖλον Anpdov xahst. χινοῦνται οὖν οἱ ὄφεις λορδοῖς σημείοις, ἤτοι 

τὰ ἐν τοῖς PR J post yap add. 6 PR 14 ἕπεται τὸ] 

αι τῷ ΡΙΒ ὄπισϑεν PRa 19 γίνεσϑαι ἃ 20 ἑαυτῆς] ταύτη ἃ 

28 τὸ piv TI et 24 τὸ δὲ Δ ἐχ libri 26 τοῦ σώματος αὐτῶν 

33 πρὸς] εἰς PRa παρεχχλίναντος PR: παρεχχλίνοντος a 

κοίλη S! ὅτε δὲ προηγήσετα! Sa 36 ἕψεται S: ἕπεται ἃ 81 τοῦτο] τοῦ PRa 
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qa yw / Ss ‘ Ν ’ \ , ~ x 

λορδοῖς μέρεσι, διὰ τὸ χατὰ διάμετρον χαὶ τούτους χινεῖσϑαι. σαφῆ Ge τὰ 
ε»»" “ o v 
ἑξῆς. λέγει δὲ ὅτι ἔνια τῶν ὀφιωδῶν πτερύγια οὐχ ἔχει, δι’ Gy χινοῦνται, 

ἀλλὰ χρῆται τῇ ϑαλάσσῃ, τουτέστι χινεῖται ἐν τῇ ϑαλάσσῃ διὰ τῶν χαυ- 
‘ 

~ (vd ΄ Vv ᾿Ὶ ~ ~ \ b] ~ , ΄ ΄ 

πῶν ὥσπερ οἱ ὄφεις ἐν τῇ YH. χαὶ ἐν τῇ. θαλάσσῃ" ol γὰρ ὄφεις ὡς ὅ 
ae 2 Ὕ > ~ ΩΝ ΄ ~ > 

χινοῦνται ἐν , οὕτω χαὶ «ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ual ἁπλῶς ἐν παντὶ ὕδατι. or a se 
> 
= | 

~ X ‘ ven “ι΄ οὐ > ~ aoe , ¥ as ΄ ΄ ΄ 

χρῶνται de τὰ ζῆν εἰωϑότα ἐν. τῇ γῇ χαὶ ἔχοντα δύο μόνα πτερύγια, ὡς 
΄ . ΄ - r \ ~ ~ ~ Yee » 

χαὶ at ἐγχέλυες, χρῶνται. οὖν τὰ τοιαῦτα ταῖς χαμπαῖς ἐλάττοσιν .ἤγουν 
Δ Ss ~ τ 5 4 ΄ι' δι Ss ~ 

βραχυτέραις ἐν τῇ ϑαλάσσῃ διὰ τὸ συνεργεῖν αὐτοῖς τὰ πτερύγια ἐν τῷ 

ὕδατι πρὸς τὴν χίνησιν, ἐν δὲ τῇ γῇ μεγάλαις διὰ τὸ μὴ συμβάλλεσθαι ῖ 

μη 
a \ , ς κ ΟῚ - or ~ ~) 

tv Ἢ τὸ λεγόμενον χρῶνται οὖν ev τῷ ὕδατι UIA χαμπῇ . 10 

10 τὰ πτερύγια πρὸς τὴν χίνησιν ἐν Yq. μήποτε ὃὲ. τὸ ἐλάττοσιν’ ἀντὶ 

0 
ἐπεὶ γὰρ χρῶνται ἐν τῷ ὕδατι τοῖς δυσὶ πτερυγίοις, εἰ ἐχρῶντο zal δυσὶ 

Ἔν. ~ > ~ 7D OE - > ~ ΄ v 

AAUTALS SY TW VOATL TASLOOLY τ τρᾶσιν εχινοῦντο ἂν σημξιοις SVOLULG 

v 5 a\ ~ \ . ~ ayy ‘ 

ὄντα. ἐν δὲ τῇ "τῇ. διὰ τὸ Teli συυβάλλεσϑαι αὐτοῖς πρὸς THY χίνησιν 
\ +> rr a 

15 TA πτερι ee ὥσπεο οὐδὲ τοῖς πλω τηρσιν év th 1 Ἢ Gt xAWTAL, χρῶνται 
΄ 

it 
\ >) 

yet περὶ τῆς τῶν ὄφεων ἀπο- oe. 

5 
TAS οσιν ἤγουν δυσὶ χαμπαῖς. σαφῆ 

x 

i 
΄ dN » Dee Δ ἘΞΑ ας Weed ΝΞ 4 ~ > - δίας, διὰ τὸ εἰρηχέναι ταῦτα χαὶ ἐν τῇ [Περὶ ζῴων μορίων χαὶ ἡμᾶς ἐν 1 cs 

ταῖς ἐχείνων σχολαῖς ἱχανῶς περὶ τούτων εἰρηχέναι. σαφῶς ὃὲ χαὶ τὰς 
5 la a) , ΄ a > " a 

ς ἀπαγγέλλει, δι᾿ ἃς πάντα τὰ ὑπόποδα ἀρτίους ἔχει τοὺς πόδας. τὸ 

20 δὲ τοῖς μὲν βέλτιον, τοῖς δ᾽ ὅλως ἀδύνατον πορεύεσϑαι τοιοῦτόν 
/ 

L* τοῖς μὲν ody πολύπησι πᾶσι xal ἐντόμοις. χαὶ μὴ τοιούτοις εἰ τάχα ὧν a A 

ν . ΄ 5S . ~ a~ , ~ Ἂν 

χαὶ δυνατόν ἐστι διὰ περιττῶν ποδῶν τὴν χατὰ τόπον ποιεῖσϑαι μεταβολήν, 
σ / Ἃ > ΄ > ~ , ΄ 

ὅμως βέλτιον, ἂν αὐτὴν ποιήσωσι διὰ τῶν ἀρτίων τοῖς ὃξ τετράποσι χαὶ 
-Φὁ 5 , ay, (AI ~ ~ Ὁ ~ a~ 

δίποσιν ἀδύνατον ὅλως διὰ περιττῶν βαδίσαι. τῆς γὰρ διὰ τῶν ποδῶν 20 
e v ~ 

χατὰ τόπον γινομένης μεταβολῆς χατὰ μέρος οὔσης, ὡς εἴρηται, xal νῦν i) σι 
΄ ~ \ 2 \ > ~~ 4, 

υὲν τοῦυτοῦὺ TOU TOONS ὡς ἐπὶ τῶν διπόδων ξιπξιν WE ἔνοντος Ἢ τοῦτοιῖν 

ὧν τετραπόδων χαὶ τὸ σῶμα φέροντος ἣ φερόντοιν, νῦν 
‘ ‘ ἔς 8 

υξνόντοιν ὡς ἐπὶ 
be! / Lo [τά ~ X , 6& ϑατέρου 7 ϑατέροιν, γινομένης οὖν οὕτω τῆς χατὰ τόπον μετ ae χαὶ 
ποιούντων τῶν Badtl όντων ζῴων ἑἕχάτερον τούτων, λέγω 3h τὸ totaotar 

~ ~ ~ a - ~ 2) ~ , 

30 χαὶ χινεῖσϑαι τοῖς ἀντιχειμένοις, τουτέστι τῷ δεξιῷ χαὶ ἀριστερῷ μέρει; 
~ ic , τῇ = ue = A = , εξ Ae mtd ἌΝ ΄ ο- 

τῆς οὖν βαδίσεως οὕτω γινομένης καὶ μεταβαλλόντων τῶν ζῴων τὸ βάρος 2 

παντὸς τοῦ σώματος ἀπὸ τῶν χινουμένων ἐπὶ τὰ μένοντα σημεῖα, ἀδύνατόν 
\ Ἃ ‘ Al Nt ae Ὁ > ~ a~ > ΄ 

ἐστιν ἣ Ov ἑνὸς ἢ διὰ τριῶν ποδῶν τὴν βάδισιν γενέσϑαι. 

p. 0801 Τὸ μὲν γὰρ οὐδὲν ὅλως ὑπόστηυα ἔχει. 

35 Τουτέστι τὸ ἔχον μόνον ἕνα πόδα ὅλως ὑπόστημα χαὶ ἔρεισμα οὐχ 

2 πτερύγιον PR 4 post οἱ ὄφεις add. καὶ PR ὥσπερ PR 6. 7 ὥσπερ 

at PR 7 ἐγχέλυς PR ἐλάττουσιν Sa ἤχουν] 7) PR 10 πρὸς τὴν 

κίνησιν om. οἱ ἐν τῇ γῇ τὰ a yea coll. PR τὰ πτερὰ Sa 11 ἐν- τῷ. periit 

in S 12 ἐπειδὴ PR εἴπερ PR 13 χαμπαῖς periit in S ἂν om. PRS 

16 ἤγουν] ἢ a 17 ἐν τῇ Περὶ ζῴων. μορίων] cf. A 11 ἐν τοῖς ἃ ἡμεῖς 85: 
ἡμῖν PR 11. 18 ἐν ταῖς---σχολαῖς] οἷ. p. 91 18 χαὶ om. ἃ 19 ἐπαγγέλλει R 

28 ἣ τοῖν ἑτέροιν ἃ 29 δὴ 50 1051: δὲ libri 33 δι’ ἑνὸς ἢ om. ἃ 

35 ἕνα μόνον coll. PR ὑπόστημα] ὑποκείμενον a 
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ἔχει. εἰ δέ τις τῶν ἀνθρώπων ἕνα μόνον ἔχων πόδα δυνηϑῇ στῆναι, 181- 

ἀλλὰ τί ἂν ἐχτείνειεν, ἵνα τὴν βάδισιν ποιήσηται; τὸ δὲ τρίπουν χατὰ μὲν 40 
΄ Φ ι΄, 5 v " ΩΥ ΄ > ΄ ὑϑάτερον τοῖν μεροῖν, ἐν ᾧ τοὺς δύο πόδας ἔχει, ἴσως δυνήσονται oe ot 

~ 

δύο πόδες τὸ πᾶν τοῦ σώματος βάρος χαὶ στῆναι" χατὰ δὲ τὴν ἑτέραν 
ν 

5 46 ΄ \ νι ΄ ᾿ ΄ Ko XV σ Vv 7>X ᾿Ὶ 5 ἀντίϑεσιν, τουτέστι χατὰ ὃὲ ϑάτερον μέρος, ἧ τὸν ἕνα ἔχει ΤΡ ΩΣ εἰ ἄρῃ 
Ἢ ΄ ΄ σ» > ee ΄ Ψ > ᾿ ΄ τὸ βάρος, πόνον ἕξει, εἰ τέως, ὡς εἴρηται, ἄραι δυνηϑείη τὸ βάρος 

> σ 

ὃ εἷς. ὥστε ἐπιχειροῦν διὰ τῶν τριῶν ποδῶν βαδίζειν ἀνάγκη πίπτειν. 
‘ QS. P. a7 se ἐν Ἐξ ἜΤ, ἢ Ων ΝΠ \ a7 ἃ ὃς πολύποδα δύναται χαὶ διὰ περιττῶν βαδίζειν διὰ τὸ δύνασϑαι τ 

SIGE G 5 ~ ᾿ ’, wv > 4 δε 
ἰᾶσϑαι τὴν χολό σιν τῶν AYTLOTOLY ων γοὺν τῶν ἐν ϑατέρῳ μέρ NEL 40 

ε 

ν 

10 ποδῶν ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν τε ἐν τούτῳ τῷ μέρει ποδῶν χαὶ τῶν ἐν 
τῷ ἑτέρῳ" γίνεται γάρ, φησί, τούτοις οἷον ἔφελξις τοῦ πεπηρω- 
μένου μορίου τοῖς ἄλλοις, λέγων τούτοις τ τοῖς ζῴοις, ἄλλοις 

δὲ τοῖς ποσί. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστιν ὅτι τοῖς χολοβωϑεῖσι ζῴοις γίνεται 

τοῦ πεπηρωμένου μορίου ἔφελξις διὰ τῶν ἄλλων ποδῶν" ἕλχουσι γὰρ τὸ 
15 στερηϑὲν μόριον τοῦ ἐ ) 

5 ᾿ v ’> ν αὐτῷ ποδὸς τὰ ἄλλα μέρη τὰ ἔχοντα τοὺς πόδας. 
t σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ προβαίνει δὲ ἀφ᾽ Exatépov τῶν μερῶν 

\ 

, 

ἐναλλὰξ πορευόμενον χαὶ τὰ ἑξῆς δυνάμει τοιοῦτόν gone τὸ ζῷον 50 
> oc ae) Bi etd a ays ee a 

ς ἐπὰν ἠρεμῆσαι αέλλῃ 2. st τύχγ; TpoPeByxota χινούμενον οἷον ἵ 
᾿ y Ne en v ¢ > ΄ τὸν ἔμπροσῦεν δεξιὸν πόδα χαὶ τὸν ἀριστερὸν τὸν ὄπισϑεν, ἀποβεβηκότας 

20 GE τοὺς λοιποὺς προβάλλει χαὶ αὐτοὺς χαὶ ἵστησιν ἐπίσης τοῖς λοιποῖς, χαὶ 

οὕτω γίνεται ἐν τῷ σχήματι, ἐν ᾧ ἣν πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι τῆς βαδίσεως. 

Ὧν 

ao 
me OSneh. τι ὃ ab ee 7 

Λαβὼν ὅτι πᾶσα ἢ χατὰ τόπον μεταβολὴ ἐξ ἠρεμούντων χαὶ χινου- 1815 
25 μένων σημείων γίνεται, νῦν προτίϑεται δεῖξαι αὐτό, xal φησιν εἰ μ ηϑὲν 

ἣν Gipseooue οὐχ ἂν ἣν κάμψις" ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενόν ἐστιν, (ἔστιν) 

ἄρα χαὶ τὸ λῆγον. χαὶ ὅτι 7 ὙΠῸ ἐξ ἠρεμοῦντός τινος γίνεται, Sri 

εἰ γὰρ μὴ ἣν τὸ ἠρεμοῦν, πῶς ἂν extracts ϑατέρου σχέλους ἐγεγόνει, ἵνα 

συγχάμψῃ αὑτὸ τὸ μένον; χαὶ ὅλως πᾶν τὸ χαμπτόμενον ἠρεμοῦν πρότερον 2% 

80 ἐν τῷ εὐϑεῖ οὕτω χαάμπτεται. τὸ δὲ λῆγον διὰ πολλῶν ὃδείχνυσιν, χαὶ 
~ ‘ \ i ted ~ , . >) ~ 

ρῶτον λίαν σαφῶς ὑπουιμνήσχει τί ἐστιν χάμψις, διὰ τὸ περὶ QUITS =] 

εἰπεῖν “at ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων. λέγε: ὃὲ ual ὅτι ἐν ἁπάσαις 

ταῖς εἰρημέναις μεταβολαῖς, οἷον ταῖς διὰ ποδῶν χαὶ χαμπῶν γινομέναις, 

1 δυνηϑείη ἃ 2 ἐχτείνη ἃ ποιήσαιτο PRa 3 et 6 ἄραι] ἄρα PR 

4 post βάρος add. λαβεῖν PR ὃ χατὰ δὲ supr. vers. P! δὲ τὸ Vatepov R 

ἄρῃ] ἄροι a 9 τὸ SION a ϑατέρων a 10 ce om. PR 

15 μέρη] μόρια PRa 16 ἀφ᾽ ἑχάτερου R (ut Arist.): ἐφ᾽ Exatépov P: ἐφ᾽ ἑκάτερα Sa 

17 πορευόμενα Arist. SU: τὸ πορευόμενον Arist. vulg. τὸ ἑξῆς PR 18 ὁ 

ἵππος PR ἐπειδὰν PR μέλλοι Sa ἔχων RS τύχοι ἃ 19 ἀπο- 

βεβηκότα 8 20 δὲ om. S 22 ἣν ἠρεμοῦν a Arist.: ἦν om. PRS 

22.23 οὐδὲν εὔϑυνσις a 26 ἔστιν addidi 28 ἔχτανσις libri 29 suyzdudy] 
συγχάων a 30 edd) Pa κάμπτειν ἃ 32 χαὶ ante ἐν om. Sa 

ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων] Δ 9 p. 386a2 Od χαμπῆς ἃ 
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> ee aN pas) ! eS AG epee LS e ~ ΓΝ ἃ ( \ ) 

avayxn τὴν χάμψιν ἡ τὴν εὐϑυνσιν πρὸς ἕν σημεῖον γίνεσϑαι. χαὶ 181"» 
~ ΄ a~ys ΄ 5 -" ‘ Pp | »} ~ 

μὲν τῶν ὑποπόδων δῆλον: χάμπτουσι γὰρ ἐν τῷ γόνατι χαὶ ἐν αὐτῷ 

ἢ δι αὐτοῦ πάλιν τὴν εὐϑυνσιν ποιοῦνται" χαὶ ἐπὶ τῶν ἀπόδων ὁμοίως. 30 
5 , Ὧι CA | , , la >, > ‘ { ᾿ ΄ Cc ‘ 

οὐ λέγει δὲ διὰ σημείου ἀμεροῦς, οἷόν ἐστι τὸ μαϑηματιχόν, γίνεσϑαι τὴν 
ΠΡ, Π \ ‘ v 35 3 3 > \ ~ 5 ‘ Sy. a > ‘ v 

ἀν Hee aU ate τὴν εὐϑυνσιν, ἀλλὰ διὰ φυσιχοῦ. εἰπὼν δὲ ὅτι εἰ μὴ ἔστι 
ΚΑ , v ’ ‘ 

τάσις χαὶ ἠρεμία, χάυψις οὐχ ἔστιν, ἐπήγαγεν ἀλλὰ μ ay χάμψεως μὴ 
_ 

v 

οὔσης οὔτε meget οὔτε νεῦσις OUTE πτῆσις ἂν εἴη. ΞΕ εἰπὼν 
πος £ ind , ¢ ~ ~ 

δείχνυσιν ὅτι ἀναάγχη χάμψιν yvecdar ἐν ταῖς χατὰ τόπον μεταβολαῖς. 
πρῶτον ὃὲ ὃδείχνυσιν τοῦτο ἐπὶ τῶν διπόδων: 7 δὲ δεῖξις αὕτη ἅἁρμόζε! 

> ΄ ~ 5 > ~ ~ % 75 Ὡ 

10 χαὶ ἐπὶ πάντων τῶν πολυπόδων" εἶτα δείχνυσιν τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ἀπόδων. 35 
~ \ o " , or 

WULAWS AAL G φασι ean ας αναγλαις οὔτω. 
i 

δείχνυσι δὲ τοῦτο {pa 
’ ΄ ΄ , , 

γενοήσϑω ὁ Σωχράτης ἱστάμενος μηδέτερον ἔχων τῶν ποδῶν προβεβηχότα" 
Non en ἊΣ σι pee ae - , rs a πᾶ apa Ἐ χε ie 38'S Bias Te e(y yale 
δῆλον δὴ ὅτι πρὸς odds γωνίας ἵσταται. πᾶν eee ember πρὸς ὀρϑὰς 
σ 

ἵσταται γωνίας" εἰ γὰρ ἢ μὲν τῶν γωνιῶν γένηται ὀξεῖα, ϑατέρα δ᾽ ἀυβλεῖα, 
> 

t 
΄ ΄ x Qe ΄ ς΄ ιν i) 

15 πίπτει τὸ ἑστὸς χαῦ ὃ μέρος ἢ ὀξεῖα γίνεται ywvia. ἀλλὰ μὴν χαὶ 

τοῦτο δῆλον ὡς ἱσταμένου τοῦ Σωχράτους γίνεται τρίγωνον ἰσοσχελὲς ἔχον - - 
OS ~-S 

\ » > Clie \ es >) 
cc Ψ 

) ) bea 
“0000 ony υὲν THY ξὸραν ao Ὡς Spa ες eae περίττωσις, σχέλη ALTA ὦ 

τὰ τοῦ Σωχράτους σχέλη, βάσιν δὲ τὴν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ ϑατέρας πτέρνης 

εἰς ϑατέραν γραφομένην εὐθεῖαν. ἀρχέσϑω οὖν τοῦ βαδίζειν ὁ Σωχράτης, 
\ oO 

20 χαὶ προβεβλήσϑω τὸν δεξιόν, ef τύχῃ, πόδα. δῆλον ὃ 

ἵσταται χαὶ τὸ βάρος φέρει τοῦ παντὸς σώματος, πρ 
9 

iS 

γὰρ μὴ πρὸς ὀρϑὴν ἵστατο, ἐπεπτώχει ἄν, ὡς εἴρηται. γίνεται οὖν πάλιν 
\ ~ - ~ . , , ς 

χαὶ μετὰ τὴν τοῦ δεξιοῦ ποδὸς πρόβασιν τρίγωνον ὀρϑογώνιον, ἔχον ὑὕπο- 
΄ ; > \ ΄ \ ΄ > v \ a Fs Ve 

τείνουσαν τὴν ὀρϑὴν γωνίαν τὸν προβεβηχότα πόδα ἤγουν τὸν δεξιόν. χαὶ 45 
5 3 \ ΔΝ ow τω 5 Lg ’ \ ~ ΄ ’ 

OSOSLATAL OTL EV τοις 00007 WVLOLS τριγώνοις TO ATO τῆς VROTELVOLOTS 
ry ea i 1 

\ 

τῷ σι Oy al [ΟἹ -- 
, 4 5» >! Νὰ ~ Ν ~ Ἁ , 

τὶν Go0nY γωνίαν τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρϑὺὴν γωνίαν | earl | i τ πε γον 

οἰιεγουσῶν τετραγώνοις, OFAGY ὅτι χαὶ ἢ ὑποτείνουσα τὴν ὀρϑὴν γωνίαν 
& ‘ ‘ j j i i ‘ = 

0 
‘ 

o ) Dy aN “δι al x , ΄"“ > ‘ ΄ - ~ ~ (eee 

(αὕτη ὃ ἐστὶν τὸ δεξιὸν σχέλος) μείζων ἐστὶν ὁποιασοῦν τῶν λοιπῶν, διά 
~ VW ANE δον , , 5 ἀπ τ τ σ is Ie 5 ‘ 

τε τοῦτο χαὶ Ov ἄλλο πάλιν ϑεώρημα, ἐν ᾧ δείχνυται ὅτι ἢ μείζων πλευρὰ 

80 τὴν μείζω γωνίαν ὑποτείνει. ὥστε τὸ δεξιὸν σχέλος διά τε τὸ τὴν μείζονα 
γωνίαν ὑποτείνειν μεῖζόν ἐστι τοῦ ἀριστεροῦ σχέλους χαὶ διὰ τὸ τὸ ἀπ᾽ 50 

rt » ~ 5 - - a7 x ὌΝ . > αὐτοῦ τετράγωνον ἴσον εἶναι τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν δύο. ἣν δὲ τὸ δεξιὸν 

σχέλος χαὶ ἴσον τῷ ἀριστερῷ πρὸ τοῦ προβῆναι" φανερὸν ἄρα ὅτι ἐχάμφϑη 
Ἁ “ 4 ,ὔ ~ , ΄ xa ‘ 

TO ἀριστερὸν χατὰ τὸ γόνυ, χαὶ γέγονεν ἐν τῇ συγχάμψει χαὶ οἱονεὶ διπὰ 

35 ἔλαττον τοῦ δεξιοῦ. ἀνάγχη ἄρα χάμπτεσϑαι τὸ ἱστάμενον σχέλος χαὶ 

φέρον τὸ λοιπὸν ἅπαν σῶμα, χαὶ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ γόνατος ἄχρι τῆς πτέρης 
σ 

ἴστασϑαι πρὸς ὀρϑήν, τὸ ὃὲ ἀπὸ τοῦ ἰσχίου ἄχρι τοῦ γόνατος χάυ- 

5 φυσιχῆς a 6 ἠρεμίας a 10 ἀπόδων ex διπόδων corr. P! 11 γεωμετρίιχαῖς 

periit) S: γεωμετριχῶς a 16 ὡς] ὅτι PR 19 εἰς ϑάτερα γραφόμενα εὐϑειῶν a 

22 ὥσπερ PR 23 τὴν om. ἃ 25 ὀρϑογώνοις a 27 τετράγώνων PR 

28 μείζων---σχέλος (30) in marg. P ἐστὶν (post petZwy)] δὲ PR dl μείζων a 

τὸ τὸ] τοῦτο a Ὁ2 τετραγώνων a Ὁ zat om. PR O4 διπλώσει]) διπλασίω a 

37 ὀρϑήν scripsi: ἣν S: ὀρθόν PR: ὀρϑάς ἃ ἄχρι γονάτου PR 
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Cc (2 BY > bel ad Ne) Se Nae a \ a/2 ΄ ἕ 

πτεσϑαι. ἢ μὲν οὖν δεῖξις, Ov ἧς δείχνυσιν ὅτι τὰ βαδίζοντα χάμπτουσιν, 182: 
αὕτη, χαὶ προείρηται Fuiv χάριν τοῦ σαφοῦς" μετιτέον GE χαὶ χατὰ τὰς 

λέξεις. ἀνάγχη, φησίν, ϑατέρου προβαίνοντος σχέλους ϑατέρου ποι- 

εἶσϑαι χάμψιν. ἐπεὶ yap τὰ χῶλα, ἤτοι τὰ τοῦ Σωχράτους σχέλη, ἴσα ἐστὶ 
5 τῷ μήκει χαὶ ἀντίστοιχα ἤτοι ἀντιχείμενα ὡς τὰ πρός τι (τὸ γὰρ δεξιὸν χαὶ ὅ 

5 

ἀριστερὸν τῶν πρός τι) χαὶ ἀναγχαῖόν ἐστι τὸ ὑφεστηχὸς χαὶ φέρον τὸ 
, “ oe, , v ~ ~ 

βάρος tod λοιποῦ σώματος χατὰ χάϑετον, ὡς εἴρηται, ἐν τῇ γῇ ἵστασϑαι, 
Ἂχ ~ , 5) ~ \ Sa aN ry lf κω \ QFN ΄ ὅταν δὲ προβῇ φέρΞ εἰπεῖν τὸ δεξιὸν σχέλος, γίνεται τοῦτο τὸ δεξιὸν 7 

ie Ὁ ΄ 

ὑποτείνουσα τὴν ὀρϑὴν γωνίαν χαὶ δυναμένη τὸ μένον μέγεϑος 
» 4 Vv a ΄ 

10 χαὶ τὴν μεταξύ, τουτέστι χαὶ γίνεται ὃ δύναται τετράγωνον ἴσον τοῖς 
τῷ 5 -- ~ ΄ » , 

ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ σχέλους χαὶ τῆς βάσεως ἀναγραφομένοις τετραγώνοις, 
> x ¢ Vv »ν ὍΝ NEN ἌΧ ~ γα > Sh ~ ΄ 

ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, ἴσα εἰσὶ τὰ δύο Sxchy τῷ μήχει, EV ὃς τῇ πρθράσει 

γίνεται τὸ eee υεῖζον τοῦ μένοντος, IETS χαυφῦῆναι τὸ μέ ἔγοην "10 
> x ΝΑ 

οὕτω γὰρ γενήσεται ἔλαττον τοῦ προβεβηχότος ἴσον ὄν. εἰπὼν ὃὲ ὅτι ἀνάγχη 

15 χαμῳϑῆναι τῷ γόνατι. ἐπήγαγεν ἣ ἐν τῇ συγχάμφει. ὃ γὰρ ἐλέφας διὰ 
SNe po ei aN Sede eet ea Rye Ee vee a τὸ μὴ ἔχειν γόνατα thy xdudey ἐν τῇ συγχάμψει ποιεῖται,. χέγων σύγκαμψιν 

τὴν γενομένην ἐν τῷ ἰσχίῳ χάμψιν. ἀλλὰ χαὶ σημεῖον, φησί, τοῦ χάμπτε- 

σϑαι τὸν ugvovta πόδα ἐν τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ ast ἐλάττω μὲν αὐτὸν 
\ ΄ [Ὁ ων ἊΝ Θὲ é J \ ap ~ eis . 

ἡίνεσϑαι, μείζω ὃὲ τὸν προβεβηχκότα χαὶ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ tod βαδίζοντος 

90 πο τοῖχον. et γὰρ νοήσουμεν ἄνϑρωπον βαδίζοντα παρὰ τοῖχον χαὶ ἔχοντα 1ῦ 

Ms ἐν τῇ χεφαλῇ αὐτοῦ χάλαμον μετὰ μέλανος ual ἁπτόμενον τοῦ τοίχου, ἢ (| f e ‘ Soe teand 

Ἰραφουένη ἐν τῷ τοίχῳ ραμμὴ, διὰ τοῦ μέλανος οὐ γίνεται εὐϑεῖα, ἀλλὰ 

σχολιὰ ὥσπερ ἢ προχειμένη ἢ ΑΒΓΔΕΖ. 

A ify E 

B PA | 76, 

aay Boe ὍΣΣ = aN Asi jaa oh ns ἜΧΩ ee 3 

tay γὰρ προβάληται θάτερον τῶν ποδῶν ὃ Σωχράτης zat ἐλάσσων cavtoD 
- ohm Ss A ἜΝ Ε ΄ > ΄ 2 me , Ve aS ao Sh pon ho ΔΝ 

95 γένηται διὰ τὴν χάμψιν, ἀνάγχῃ Ἰράφεσϑαι τὴν AB, ὅταν 63 τοῦτον μὲν 
5 / ~ ied xn ‘ , ied μ᾿ 

ἀπερείσηται πρὸς τὴν γῆν, ἕλχῃ δὲ τὸν λοιπόν, γράφεται ἢ BI, ἕως ἂν 

ἐξισωϑῇ τῷ μένοντι. ὅταν γὰρ ἕλχῃ τὸν ἀποβεβηχότα, οἱονεὶ αἴρεται χαὶ 30 

μείζων γίνεται" ἸροτοΞται οὖν. ἕως τῆς ἐξισώσεως ἀυφοῖν τοῖν ποδοῖν ἢ 

BP. ἐπειδὰν 6& ἄρξηται προβαίνειν ὃ χινούμενος, εὐθὺ γράφεται ἢ [Δ 
\ \ ΄ - ~ ΄ > 2) \ 5) \ ~ 

ὁ πάλιν ταπεινοῦσϑαι ἐν τῇ συγχάμψει. τὰ δ᾽ αὐτὰ ual ἐπὶ τῆς AE co oO oOo? = - A 

2 μετιτέον] peta Sa 4 Σωχράτους] σώματος a ἴσα εἰσὶ PR 5 ἤτοι] 

ἢ ἃ 7 χάϑετον] xa? ἕτερον ἃ ὡς om. ἃ: ὥσπερ PR 9 μένον ex 

μὲν corr. ὃ: μὲν a 10 zai post μέγεϑος om. R, supr. vers. add. P 

11 ἀναγραφομένου Sa τετραγώνου ἃ 12 ἴσα ἐστὶ PR 13 μένοντος 

We tee 14 ἔλαττον] ἔσχατον a 15 συγκάμψει] κάμψει PR Arist., sed cf. 

γ. 16 17 γινομένην PR 19- ἐπὶ ἔτι a 20 περὶ τοῖχον utrobique a 

21 τοῦ τοίχους a 22 οὗ supr. vers. S! 23 litteram Z et diagramma om. Sa 

4 προβάλληται PRa 25 γράφεσϑαι] φέρεσϑαι Sa 26 ἀπερήσεται a 

7 μέλλοντι a 90 ἐπὶ tod de Sa 
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ats 4 abe hie ἐδ i eas 
wat EZ ῥητέον. ἀλλὰ χἂν παρὰ τοῖχον τις βαδίζῃ ἰσούψῇ αὐτῷ, ἄλλος 182: 

id , ~ "" ~ , f 5 ‘ ΄ ’ ~ 

ὃξ τις χἀχεῖνος ἰσουύψὴης τῷ τοίχῳ fotata: ἐπὶ ϑάτερον μέρος τοῦ τοίχου, 

οὐ συνεχῶς ὁρᾷ τὴν τοῦ βαδίζοντος χορυφήν, ἀλλ᾽ ὅταν μὲν προβάλλῃ 6 25 
΄ ΄ 3 μή ~ χ᾽ - 

βαδίζων τὸν πόδα, οὐχ ὁρᾷ τὴν ξαρὺφ ρὴν αὐτοῦ διὰ τὸ ταπεινοῦσϑαι χαὶ 

or 
votre vives oo pS» τ mn Q=Q-ns ΠΩ ΝᾺ * Ψ ( βραχύτερον γίνεσϑαι, ὅταν ὃὲ ἔλχῃ τὸν ἀποβεβηχότα, ὁρᾷ διὰ τὸ αἴρεσϑαι 

χαὶ ἐπιμήχη γίνεσϑαι. 
o 5 Qf. ‘ ~ C ‘ wv 

Ταῦτα εἰπὼν λέγει ὅτι ἐνδέχεται χαὶ χινεῖσϑαι μὴ ἔχοντος χαμ- 

πὴν τοῦ σχέλους, ὥσπερ ἕρπουσιν τὰ παιδία χαὶ οἱ χεχομμένους ἔχοντες 
Ἁ Ἂς as ~ ΄ 44 5 ~ 

τοὺς πόδας χαὶ βαδίζοντες διὰ τῶν γονάτων. ἀλλὰ χἂν ἐν τοῖς σχέλεσι 

10 τῶν παιδίων χαὶ τῶν ἀναπήρων οὐ τίνεται χάμψις, ἐν τοῖς ye ἰσχίοις ἐξ 
5 ΄ R= , π᾿ τ᾿ \ Ὁ ~~ 5 \ a Si ie α a4 = Ἁ 5 2 Lt “ 

αἀναγχὴς γίνεται. χαὶ G παλαιὸς Ge λύγος O λέγων τοὺς ἐλέφαντας βαδίζειν 30 
-C 

χωρὶς χάμψξων ψευδής ἐστι" χινεῖται yap χαὶ οὗτος ἐν ταῖς ὠμοπλάταις ἣ 

τοῖς ἰσχίοις χάμψεως γινομένης. ἀλλ᾽ ὀρϑὸν μὲν χωρὶς τῆς τοῦ σχέλους 

χάμψεως οὐδὲν χινεῖται" of δ᾽ εἰρημένοι ἀνάπηροι χαὶ οἱ ἐν ταῖς παλαί- 

15 Gtpats διὰ τῆς χόνεως προϊόντες ἐπὶ τῶν γονάτων, οὗτοι χινοῦνται χωρὶς 
\ τῆς τῶν σχελῶν χάμψεως. εἰπὼν 62 ὅτι οὐδὲν ὀρϑὸν χινεῖται χωρὶς τῆς 

‘ ’ τ 5 

τῶν σχελῶν χάμψεως, τὴν αἰτίαν τούτου ΠΡ τ: εἰπὼν L γὰρ πολύ 35 

ἐστι τὸ ἄνω μέρος τὸ ἀπὸ χεφαλῇς ἄχρι τῶν ἰσχίων, δεῖ μαχρὰ εἶναι χαὶ 

τὰ χῶλα, ἵνα ἢ σύμμετρα πρὸς τὰ ἄνω. εἰ οὖν δεῖ χαὶ ταῦτα μαχρὰ εἶναι, 
20 ἀναγχαῖον χάμψιν γίνεσϑαι διὰ τὸ ὀρϑογώνιον γίνεσϑαι τρίγωνον, χαὶ τίνε- 

σϑαι τὴν χάμψιν ἡ ἐν τῷ γόνατι ἣ ἐν τῇ πτέρνῃ χαὶ τῷ λοιπῷ μέρει! 

ἄχρι τῶν δαχτύλων. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐν τῇ πτέρνῃ χαὶ τῷ ἐφεξῆς αὐτῇ ἄχρι 
τοῦ μιχροῦ δαχτύλου ἢ ἄχρι τοῦ μεγάλου, χαταπεσεῖται διὰ τὸ τὴν ὀρϑὴν 

> ieee " 4» ~ ΄ \ 
ἐλάττονα ἤτοι ὀξεῖαν γίνεσϑαι: εἰ δὲ προβεβηχότος ϑατέρου σχέλους μένει 
(A ἜΣ Ig ® ΄ J Os ΄ >) \ ΄ ΄ \ ~ , as 

ἢ τοιαύτη γωνία cant, λέγω δὴ τὴν γινομένην ὑπὸ τοῦ μένοντος ποδός, 40 ιῷ σι 

> 

Owatws δὲ μενεῖ χαὶ τὸ σχέλος ἄχαμπτον, μεῖζον ἔσται ἴσον ov, τουτέστιν 

ἔσται τὸ προβεβηχὸς σχέλος χαὶ μεῖζον χαὶ ἴσον τῷ ἀποβεβηχότι, ὃ 

ἀδύνατον, υεῖζον μὲν διὰ τὸ ὑποτείνειν τὴν ὀρϑὴν γωνίαν ual διὰ τὸ δύνα- 

oat τὴν ἠρεμοῦσαν χαὶ τὴν ὑποτείνουσαν τ VOY χαταχρώμενος 

30 ὑποτείνουσαν τὴν βάσιν) ἴσον 62, διότι χάμψις οὐ Ἰέγονε τοῦ ἀποβεβηχότος 

ποδός, ἵν᾿ ἐλάσσων τοῦ προβεβηχότος διὰ τῆς κάμψεως γένηται᾽. χαὶ συμ- 
περαίνεται λέγων ἀνάγκη ἄρα χάμπτεσϑαι τότε προϊόν. τὸ δὲ τότε 4 

οὐχ ἔστι δύο μέρη λόγου, τὸ τό ἄρῦρον ual ὃ τέ σύνδεσμος, GAN ἕν μέρος 
χρόνου δηλωτιχόν, χαὶ ἔστι τὸ λεγόμενον τοιοῦτον “τότε χαϑ᾽ ὃν χρόνον 

35 προβαίνει ϑάτερος τῶν ποδῶν, ἀνάγχη χάωπτεσϑαι τὸν μένοντα, χαὶ ἅμα 

1 τις om. PR βαδίζοι PR loodvet αὐτῶ αὶ ἄλλος] ἄλλο Sa 

2 ἰσοὐψεῖς a ϑατέρου μέρους a ὃ ὁρᾶται ἃ προβάλλων ἃ 

ὃ βραχυτέρους ἃ 8 ἔχοντα a 10 παίδων PR 10. 11 ἐξ ἀναγίνεται a 

12 ὁμοπλάτοις a 16 ὀρϑὸν οὐδὲν coll. PR atvettat] δύναται κινεῖσϑαι PR 
18 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς PR χαὶ om. ἃ 19 συμμετρία ἃ τὸ ἄνω ἃ 20 ἀνάγκη a 

21 λοιπῷ---χαὶ τῷ (22) om. a 22 xat τὸ ὃ 24 μένοι a 27 ὃ] ὅπερ PRa 

29. 80 ὑποτείνουσαν καταχρώμενος coll. a 30 ante χάμψις add. ἡ PR OL διὰ 
τῆς κάμψεως τοῦ προβεβηχότος coll. PR 32 τότε] τὸ S Arist. S Ὁ μέρη 

τοῦ λόγου ἃ 6 té scripsi: τὸ τε libri 0 Yatepos] ὁ ἕτερος: a 
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τῷ τοῦτον χάυμψαι ἀνάγχη τὸν ἕτερον ἐχτείνεσϑαι. χεφαλὴν Ge λέγει τὴν 

τοῦ βαδίζοντος, οἷον τὴν τοῦ Σωχράτους" ὅταν γάρ, ὡς εἴρηται, χάμπτῃ 6 

πούς, ἢ τούτου χεφαλὴ χατωτέρω γίνεται. 

p. 709424 Τὰ δ᾽ ἄποδα τὰ μὲν χυμαίνοντα προέρχεται. | 

Δείχνυσι διὰ τούτων ὅτι χαὶ τὰ ἄποδα διὰ χαυπῆς ποιεῖται τὴν χατὰ 182v or 

τόπον μεταβολήν δείχνυσ! ὃὲ τοῦτο διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι χυμαίνοντα προ- 
Ὁ ΄ ? \ , Ὡ 

ἔρχεται, ἢ 6& χύμανσις χαμπή ἐστιν: ὥστ᾽ ἐπεὶ τὰ ἄποδα χυμαίνοντα προ- 1 
΄, ε ᾿ - ἘΣ v ~ Ss 

ἔρχεται, ἢ ὃς χύμανσις χαμπή. χαὶ τὰ ἄποδα doa διὰ χαυπῆς πρόεισι. 
=y σ ~ ~ 

φησὶν οὖν ὅτι ἢ χύμανσις διττῶς συμβαίνει" τὰ μὲν γὰρ τῶν χυμαινομένων 
: i zs 

10 τὰς xapras ἐπὶ τῆς γῆς ποιεῖται, χαὶ ἅπτονται αὐτῆς at χαμπαὶ αὐτῶν, 
“΄ 

OS $ ὡς αἱ τῶν ὄφεων, τὰ O& οὐ ποιεῖται ἐπὶ γῆς τὰς χαμπὰς οὐδὲ ἅπτονται 

τῆς γῆς at χαυπαί, GAN ἄνω χάμπτει πρὸς τὸ ἀναλογοῦν pages αὐτῶν 
c ~ Ἁ , ὯΝ ~ 

ῥάχει, ὡς τὰ Cha τὰ χαλούμενα xdumar τὰ δὲ χινεῖται δι᾿ ἰλυσπάσεως, 
΄ RS, \ ‘ ~ Vv ΄ a7 2 

ὡς at βδέλλαι χαὶ τὰ χαλούμενα γῆς ἔντερα. τίς δέ ἐστιν ἢ ἰλύσπασις 20 
= δὰ σ ‘ >) ~ /@ {A ~ ‘ ~ ig 

15 χαὶ ὅλως τὸ ἰλυσπᾶσϑαι, αὐτὸς σαφηνίζει λέγων ταῦτα γὰρ τῷ ἦγου- 
΄ Ὁ - ~ ΄ > 

μένῳ προέρχεται, TO δὲ λοιπὸν σῶμα πρὸς τοῦτο συνάγουσιν. 
¢ \ ΄ ΄ 

ol γὰρ es ἔντερα γῆς σχώληχες ἐχτείνουσι μὲν τὸ πρόσϑεν μέρος 
τὰ Ay > nd ‘ [4 \ 9) 4 5) ΄ 

αὐτῶν, zat γίνεται λίαν λεπτότατον, τὸ δ᾽ ὄπισϑέν ἐστι παχύ" εἶτα μετὰ 

τὴν ἔχτασιν ἠρεμεῖ Bey ν τὸ πρόσϑεν, συνάγουσι GE πρὸς τοῦτο τὸ ὄπισϑεν, 

20 χαὶ γίνεται τὸ μὲν ἔμπροσϑεν παχύ, λεπτὸν ὃν πρότερον, τὸ δ᾽ ὄπισϑεν 
\ ‘ Vv A Vv 

λεπτόν, παχὺ Ov. ὅταν μὲν γὰρ ἠρξΞμῇ τὸ ὄπισϑεν, ἐχτείνηται δὲ τὸ EuTmp- 2 
~ »ἡ ΄ Ὁ ~ 7 a Nn ~ 

σϑεν, τοῦτο μὲν λεπτύνεται, τὸ GE τερον παχύνεται: ὅταν GS ἠρεμῇ τὸ 
Vv σν" ὯΝ XN , 5 , , a. XN 

Eurposvev, ἕλχηται ὃὲ χαὶ συναγηδαι τὸ ὄπισϑεν πρὸς αὐτό, λέγω δὴ πρὸς 
Ν 

i 
0 A 

τὸ ἔμπροσϑεν, ἀνάπαλιν τὸ μὲν πρύσϑεν παχύνεται, λεπτύνεται ὃ 
4 \ Vv 

5 TO OTLGUEY. ® 

>) Ξ ᾿ ΟῚ ὦ \ 5) nN ~ ~ \ > » 
me) εἰπὼν ΟΞ OTL THA WEY ETL τὴς VMs, τᾶ O εις τὸ ἄνω ποιεῖται τὰς χαμπᾶς, 

\ ~ , ” 5 5 

χαὶ μεταξὺ εἰπὼν περὶ τῶν ἰλυσπωμένων, πάλιν ἐπανῆχεν ἐπὶ τὰ χυμαί- 
΄, Qed ee " οί τι ~ , > 

VOVTA XA φησι φανερὸν ὃ ὅτι εἰ μὴ at δύο nue υἱᾶς μείζους ἦσαν, 
΄ 5 x” πεν τ, - 

οὐχ ἂν ἠδύναντο χινεῖσϑαι τὰ χυμαίνοντα 
5 ΄ ᾿Ν "» ε ~ 
λεγόμενον σαφὲς ὧδε" ἔστω ἢ γεγονυῖα χάυφις bn τοῦ σώματος TOD ὄφεως 
“ " ΄ ὋΣ - \ ΄ Y 

30 ἢ ABI xat ἀχϑήτω ἀπὸ tod A πρὸς to I’ ἢ ALT φανερὸν δὴ ws εἴπερ 
> > ε - - " 25 BI "ν᾿ 7 
ἴση ἦν ἢ AL ταῖς δυσὶ ταῖς AB BI χαὶ μὴ ἐλάττων, οὐχ ἂν ἠδύνατο 

QO~ seh δ ep 5 Ὁ zy 
χινηϑῆναι" ἐχτεταμένη γὰρ χαὶ μία τις ἦν ἂν εὐϑεῖα ἢ ABI. εἰ δ᾽ ἦν 

eae seen ὅσον οὐχ ἂν ἠδύνατο ἄλλο νι πῶς ἂν ἐχινήϑη; 
‘ , Cc 5 - 7 > 

τὸ μὲν γὰρ ἰλυσπώμενον, εἰ χαὶ τείνεται τὸ πρόσϑεν αὐτοῦ ὅσον ἣν δυνατὸν 

35 ταϑῆναι, ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ ὄπισϑεν εἰς ξαυτὸ συνηγμένον χαὶ ὡσπερεὶ 85 

2 Σωχράτους] σώματος S ὅτε Sa udp 8: χάμπτει ἃ 1 Τὰ δ᾽ ἀποδα--- 

προέρχεται in marg. P 5 tovtov a 7 ἐστιν --- χαμπή (8) om. PR ὃ zat 

τὰ ἄποδα post πρόεισι ponunt Sa διὰ τῶν τύπον PR 11. 18. 14 ὥσπερ PR 

11 ἐπὶ τῆς yas PR 12 χάμπτουσι PR 14 ἐστιν om. P 21 éxtetvetar PR 

23 ἕλχεται δὲ χαὶ συνάγεται R 24 μὲν om. ἃ 20 ποιεῖται] ποιοῦσι ἃ 

26. 21 χυμαίνοντα)] κινούμενα S 28 ἔστι δὲ S 
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a7 \ ΄ ie aa ΄ 5) ry ΄ ΄ ΄ ‘ - 
δύο τινὲς βραχύταται στοαὶ ἐχόμεναι ἀλλήλων ἱστάμενον συνάγεται πρὸς 1895 

τὸ πρόσϑεν, χαὶ ποιεῖ πάλιν στοάς τινας χαὶ χάμψεις, χαὶ οὕτω παρὰ μέρος 

ποιοῦν χινεῖται. ἐπὶ OF τούτων ἀμήχανον Fy ὅλως χίνησιν Teves silat uy 
a ‘ 5 , > als 

μεταβαλλόντων mor HG τὰ ἰλυσπώμενα. ef δέ τις λέγει ὅτι χἂν ton ἦν ἢ 
\ 

AV τῇ ABD, γέγονεν ἂν xat οὕτω κάμψις χαὶ μεταβολή, ἴδωμεν εἰ δύναται σι 

τοῦτο Ἰενέσθαι ἐπὶ τῆς AL’ τῆς ἴσης αὐτῇ eotw 4 AL’ εὐϑεῖα χαὶ χαυ- 40 

πτέσϑω χατὰ τὸ Δ, ὡς ἔχει ἢ AAT ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα μένει πάλιν τὸ A 

σημεῖον, ἐν ᾧ ἦν χαὶ πρὸ τοῦ χαμφϑῆναι χατὰ τὸ Δ’ μόνον δὲ τὸ LT 
ΦΕΡΕ Be ΝΡ Ὁ eos cote ee aed a "5 μετέπεσε χαὶ τρόπον τινὰ ἐδιπλώϑη ἢ AL, ὥστε δὲ ἀυεῖψαι τόπον οὐδα- 

» ΄ e a7 ~ ~ / ‘ ~ 

10 μῶς. φανερὸν ἄρα ὅτι at δύο τῆς μιᾶς μείζους εἰσί, χαὶ χινοῦνται χατὰ 
a ΄ Vv v ~ , κ ΄, o Ἂν ΄ , ~ 

on ἄμετρον, ὡς ἐναγχος εἴρηται. ταῦτα εἰπὼν λέγει ὅτι ἐν ἁπάσαις ταῖς 
~ ~ ‘ ~ , 

υεταβολαῖς χαὶ ταῖς διὰ τῶν ποδῶν χαὶ ταῖς διὰ χυμάνσεως χαὶ ταῖς at 
> , ’ ἣ Cau’ \ 5 ΄ oJ 3Q* = ἰλυσπάσεως γινομέναις τὸ χινούμενον ὁτὲ μὲν ἐχτεινόμενον εἰς εὐϑὺ προ- 45 
΄ ΄ ar , ~ ~ ~ 5 

ἔρχεται, ὁτὲ Ge το το ea το, αὐτίχα δῆλον τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου: 
ε 5 \ \ 5 ΄ > .Ω 7 ef 

15 6 μὲν γὰρ προωϑούμενος χαὶ προβαίνων ποὺς ἐχτείνεται εἰς edd, 6 δὲ 

μένων χαὶ τὸ βάρος φέρων συγχάμπτεται. τοῦτο ὃέ, εἴ τις σχοποίη, ὄψεται 
χαὶ ἐπὶ τῶν ὄφεων zat τῶν ἄλλων ἀπόδων γινόμενον. χαὶ τὰ ἁλλόμενα 

> ~ ~ , 4 

DLELTAL THY χάμψιν ἐν τῷ ὑποχειμένῳ μέρει τοῦ σώματος, λέγων 
ὑποχείμενον τὴν γῆν. δυνατὸν ὃὲ ἐπὶ τῶν ὑποπόδων ὑποχείμενον ἀχούειν 

‘ ¢ ‘ » 5 ~ 

20 τὰ σχέλη" ὃ γὰρ ἀνῦρωπος ἐν τῇ Ghost συγχάμπτεται ἐν τοῖς γόνασι. 50 
~ ἊΝ ‘ CrP~ UN \ , > , 4 > ~ " ~ \ 

σαφῇ ὃὲ τὰ ἑξῆς διὰ τὸ πολλάχις εἰρηχέναι περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς []ερὶ 

ζῴων μορίων. 

p. 709020 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις ἴσως, πῶς χινοῦνται τέτρασι 

σημείοις ot ὄρνι | 

"Emel ἀνεπιστάτως βλέποντές τινες τ τοὺς ὄρνιϑας πετομένους 183: τὸ σι 

μὲν διὰ τῶν πτερύγων μόνων, τοῦτο GE ταὐτόν ἐστι τῷ δυσὶ σημείοις χινεῖ- 

σϑαι, βαδίζοντας GE διὰ τῶν ποδῶν μόνων, αὐτὸς δὲ ἔδειξεν ὅτι τὰ ἔναιμα 
πᾶντα τέτρασι σημείοις χινεῖται, φησὶ νῦν ὅτι ζητήσειεν ἄν τις ἀβασανίστως 
βλέπων, πῶς χινοῦνται τέτρασι σημείοις of ὄρνιϑες πορευόμενοι 7 πετό- 80 

80 μενοι. χαὶ λύει τὴν ἀπορίαν πρῶτον μὲν χατὰ τὴν χαλουμένην ἀντιπαρά- 

στασιν, εἶθ᾽ οὕτω χαὶ χατὰ τὴν ἔνστασιν. λέγει δὴ ὅτι οὐχ εἴρηται τέτρασι 

σημείοις χινεῖσϑαι, ἀλλ ὅτι πλείοσι τῶν τεσσάρων οὐ δύναται χινεῖσϑαι. 

οὐ γὰρ ὥσπερ ὑπερβαίνει τὸ δύο σημεῖα χαὶ χινεῖται πλείοσι τῶν δύο. 

οὕτω δύναται χαὶ τὰ τέσσαρα ὑπερβῆναι, χαὶ χινηϑῆναι πλείοσι τούτων. 

1 πρὸς om. S 2 ὄπισϑεν PR 4 μεταβαλόντων PR λέγοι a 

5 tH] ἢ R 6 ἐπὶ τοῦ ay PR: ἐπὶ τῆς aby a αὐτῇ] αὐτῆς PR post ἔστω 

add. yap a ἣ ady a, itemque v. 9 7 post ἔχει add. ἥδε a ays PR 

7.8 τὸ ya σηυεῖον PR 11 ὡς--εἴρηται] ef. p. 150,6 ὥσπερ PR 12 διὰ 

τῆς χυμάνσεως Sa 13 ἰλυσπώσεως PRS 14 συγχαπτόμενον a post αὐτίχα 

add. δὴ PR 17 χαὶ τῶν -- γινόμενον in marg. adscr. P 21. 22 ἐν τοῖς Περὶ 

ξ΄ μ.] A 12. 13 25 ἐπειδὴ PRa 28 viv om. PR 30. 31 ἀντιπερίστασιν ἃ 
91 χαὶ om. PRa τὴν om. PR 
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5 . ~ ΄ ~ v \ >» κα 

ἀδύνατον γὰρ πλείοσι τῶν τεσσάρων χινηϑῆναι: ἄναιμα γὰρ ἂν ἦσαν. 188: 
ind 2 Vv 

λύσας οὖν αὐτὴν οὕτως, λύει ταύτην χαὶ χατὰ τὴν ἔνστασιν λέγων οὐ 85 

μὴν GAK οὔτ᾽ ἂν πέτασϑαι δύναιντο ἀφαιρεϑέντων τῶν κώλων, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. εἰ γάρ τις ἀποτέμῃ τὰ τῶν ὀρνίϑων σχέλη ἀπὸ τῶν ἰσχίων 

8 οὐδαμῶς δύνανται πέτασϑαι" ὁμοίως xdv τὰς πτέρυγας ἐχχύψῃ ἀπὸ τῶν 

ὠμοπλατῶν, οὐδ᾽ οὕτως δύνανται πορεύεσϑαι. ὥστε ἐπεὶ τῶν δύο σημείων 
ΕῚ ῃ Ὑ ΄ { Vv , [6 a7 a~ σ , 

ἀφαιρεθέντων οὔτε πέτασϑαι οὔτε πορεύεσϑαι δύνανται, δῆλον ὅτι τέτρασι 

σημείοις χινοῦνται. χαὶ γὰρ χαὶ ὃ ἀνϑρωπος πρὸς τῷ χινεῖν τοὺς πόδας 40 

ἐν τῷ βαδίζειν χαὶ τοὺς ὥμους χινεῖ: ἀδύνατον γὰρ μὴ χινοῦντα αὐτοὺς 

10 χινηϑῆναι. τῷ ὃὲ ἅπαντα γὰρ εἰς τὸ ὑποχείμενον πρόσχειται τὸ μέχρι 

τινός, διότι οὔτε οὐδεὶς dos τὴν ἅπασαν διέξεισι ϑάλασσαν, ἀλλὰ μέχρι 

τινὸς τὴν νεῦσιν ποιεῖται, οὔτε οὐδὲν τῶν χερσαίων τὴν ἅπασαν τῆν, 
5 AY \ >) ‘ , A , 5 \ \ A > 5 ς΄ ~ 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὰ μέχρι τινὸς πρόεισιν. ἀλλὰ χαὶ τὸ οἷον εἰς ὑπεῖχον 
5 , Ἁ ΄ >) πο IS 5 

εὐλόγως πρόσχειται" εἰ γὰρ σχληοὺς ἦν 6 ἀὴρ ἣ τὸ ὕδωρ χαὶ ἀντίτυπος 
" ΄ a) ς΄ 

15 zal μὴ ὑπείκων μηδ’ ἐξιστάμενος, οὐχ ἂν ἦν ὅλως % χατὰ τόπον μετα- 
δ᾽ τ ΟΞ or) σις - yn Ἀν \ ped Ws ΄ τ: ́ = ΄ ! 5" ) - 

βολή. ὥστε δγλον ὅτι χἂν εἰ μὴ χατ ἄλλο μόριον γίνεται xdudec, ἀλλ᾽ 45 
> σ΄ ΄ ΝΣ ; \ ov ΄ - \ ε ΄ - 

οὖν ὕὅϑεν ἢ ἀρχὴ χαὶ ἔχφυσις χαὶ ἀναβλάστησις τοῖς μὲν ὁλοπτέροις οἷον 
΄ - - - aD Vv ~ , > ? + b] ~ b) 

μελίτταις τοῦ πτεροῦ, τοῖς ὃ ὄρνισι τῆς πτέρυγος, GAA οὖν éexetos ἐξ 

ἀναάγχης χάυψις es λέγει 62 τὸ ὀρροπύγιον ἀναλογεῖν τοῖς τοῦ πλοίου 
~ ’ 5» ὦ 

πρησφύσει ἤγουν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ἐρριζωμένον ἐστὶ τὸ 
ΞΕ; 

20 πηδαλίοις" ἐν δὲ τ 

ὀρροπύγιον, ἐχεῖ δ λέγει χάμπτεσϑαι αὐτό. χαὶ ὅσα μὲν εὐϑυπορεῖ, τού- 

τοις χρησιμεύξΞι τὸ ὀρροπύγιον πρὸς τὴν τοιαύτην εὔϑυνσιν: ὅσα δὲ οὐχ 

εὐϑυπορεῖ, GAN ἀτάχτως φέρεται ὥσπερ τι ζῷον μαινόμενον, τούτοις οὐχ 50 

εὐϑυποροῦσι, τουτέστι μὴ εὐϑυπόρως βαίνουσιν, ἀφυῶς ἔχει τὸ ὀρροπύγιον 

25 pes τὴν εἰρημένην χρῆσιν ἥτοι τὴν εὐϑθυπορίαν. τῶν υὑὲν γὰρ ὁλοπτέρων 

οὐδὲν apace? as ὥστε χαϑάπερ πλοῖον otepy tev τῶν οἰχείων πηδα- 

Mwy φέρεται ὅπου τύχῃ, οὕτω χαὶ ταῦτα προσπίπτε. τοῖς τυχοῦσιν. 

ὁμοίως χαὶ τοῖς uy πτητιχοῖς ἀχρεῖήν ἐστι τὸ ὀρροπύγιον. ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ 

τείνοντα τοὺς πόδας πέτανται. σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς. ὁλχαδιχὸν | δὲ πλοῖον 188» 
80 λέγει τὸ πάμμεγα. λέγει δὲ περὶ τῶν ὁλοπτέρων xal τοῦτο ὅτι ἢ ἀσϑένεια 

αὐτῶν τῶν πτερῶν. δυοίως χαὶ ἢ τῆς ἐχφύσεως τῶν πτερῶν ἀσϑένεια 

(οὐ γάρ εἰσιν εἰς βάϑος ἐρριξωμενα) συμβάλλεταί τι πρὸς τὸ λεχϑέν, 

τουτέστι πρὸς τὸ βραδεῖαν γίνεσϑαι τὴν πτῆσιν αὐτῶν. τῷ δὲ ταῷ, φησί, 

séyeDos χαὶ διὰ τὸ ἀποβάλλειν. 
, \ Ψ 2X - ωὺ 

τὸ ὀρροπύγιον οὐδὲν ὠφελεῖ διά τε τὸ 
? ap. 

[ 
' 

39. 5 5 ~ ~ δι , a S A 

φότερα οὐδὲν ὠφελεῖ, ταῖς δὲ ϑηλείαις διὰ 
\ ~ \ wv ~ 5 

- 35 χαϊ τοῖς μὲν Bopsor taws Ot 5 

1 ἂν supr. vers. P 3 πέτεσϑαι PRa 4 ἀποτέμοι PRa 5 et ἡ δύναται PR 

ὃ et 7 πετάσαι PR: πέτεσϑαι a ὃ ἐχχόψειαν S: ἐχχόψειεν a 8 τῶ ex τὸ 

corr. R! 9 μὴ κινῶν PRS 10 πρόχειται PR 11 ἰχϑὺς οὐδεὶς coll. PR 
5 : Ξ mes π τ 5 A 

18 τοῦ πτέρυγος PR 19 ἀναλογοῦν S τοῖς] τῆς PIR: τῷ P? 20 πηδα Ρ 

ἐστιν ἐρριζωμένον coll. PR 22 χρησιμεύειν P 21 φέροιτο S 28 μὴ 

delaue? post πτητιχοῖς supr. vers. add. οἷς P? 29 τείνοντες Sa ol αὐτῶν 

τῶν ex Arist. seripsi: τῶν ἑαυτῶν PR: τῶν ἑαυτοῦ Sa 32 ἐρριζωμέναι PR 

{|| 65} 11 od ταὼ P, ex ταῶ corr. R oD Tans eX ταοῖς R: ταὼς a 
θηλείαις δὲ coll. PR 
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τι σα ΄ , 5) 1 v > 1 3 ΄ ’ »" 7 >. Ov 

τὸ ἀποβάλλειν μόνον" οὐ γὰρ ἔχουσιν αὗται τὸ ὀρροπύγιον μέγα. λέγει de 188» 
\ v ΄ ΄ ΄ ΄ 

ual τοὺς ὄρνις, χαὶ μάλιστα τοὺς τάχιστα πετομένου: ὑπεναντίως ἔχειν 
~ ΄ ’ ‘ ~ ~ ΄ ΄“ ΄ 

τοις δλοπτέροις τὴν TWY πτερῶν φύσιν" Ot wey γὰρ ὄρνιϑες ἰσχυράν, τα ὁ 

ὃ) ᾿Ξ Ἢ, "» (Vis ~ “"»"ν ‘ ΄ ! , ὦ ΄ ὟΡν v τ ‘ ~C¢ 

OAOT τξρὰ αἀσϑενῇ. αλλὰ χα! οἱ γαμψώνυχες. Ono, OGD εχοῦυσι TO στηϑος, 

. σ , , or —~ 7 ‘ ‘ 4 

ὥσπερ πλοίου πρώραν λεμβώδους, λέγων λεμβῶδες πλοῖον τὸ waxoov χαὶ or 

\ , Vv δ" ~ 5 ~ 5 ~ 

GTSvOV. COT OE TO στῆϑος αὐτῶν χαὶ ἰσχυρὸν τῇ Puss: τῆς σαρχής" 

οἷ 4 Ἁ - ’ 5 ~ , -" > ~ ΄ 

ἰσχυροτάτη γὰρ ἢ τοῦ στήϑους αὐτῶν σάρξ. ual διὰ τί ἰσχυρὰ σαφῶς λέγει. 10 

Ἐ ’ ry ~ τι τον = 
p. 71005 To δὲ μέλλον ζῷον ὀρϑῶς βαδιεῖσϑαι διότι δίπουν te 

ἀναχαϊῖον εἶναι. 

ΓΑ " ν -»Ν»’ > ‘ ~ o ὯΝ Ξ 

10 Τὸ μὲν οὖν διότι ἀντὶ τοῦ ὅτι εἴληπται. τὸ δὲ ἐξ 
οὕτον “δῆλον δὲ χαὶ ὅτι τὸ μέλλον ζῷον ὀρϑῶς βαδίζειν, ἀναγχαῖόν ἐστι 
. ΔῈ oy, x δίπουν τε εἶναι, χαὶ TH μὲν ἄνω τοῦ σώματος χουφότερα ἔχειν, τὰ ὃ 

~ > , Ἁ ~ ΄ ‘ 

ὑφεστῶτα. βαρύτερα᾽. ἢ δὲ διάνοια τούτου τε χαὶ τῶν ἑξῆς σαφὴς διὰ τὸ 
Ἔν τὼ ‘ , A ΟῚ) ~ \ / , > a >) ao > εἰρῇσϑαι περὶ τούτων xat ἐν τῇ [Περὶ ζῴων μορίων. εἰπὼν δὲ ὅτι ef μἢ 40 

anes > x ~ > Πι ΄ >) Ἃ εκ 7 > > Tats 

15 τηλιχοῦτον ἣν τὸ τῶν ὀρνίϑων ἰσχίον, οὐχ ἄν ἧσαν δίποδα, ἐπήγαγεν 

ὥσπερ yap. τοῖς avbpwrots χαὶ τοῖς τετράποσι Cwors, xal 
\ Cr~ , aX ~ > \ A 4 v > , ιν 

τὰ ἑξῆς. πανάλῆηϑες δὲ τοῦτο. εἰ γὰρ μὴ βέγα εἴχον ἰσχίον ἀλλὰ 
ff ~ b ~ αιχρόν, καὶ ὥσπερ τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τοῖς τετράποσι ζῴοις εὐθὺς peta 

' 

X > ’ 5 ΔΟΡῸΣ ΄ , o ion Ἁ " ΄ ΠῚ 

τὸ ἰσγίον ἐστὶν ὃ υτηορός, οὕτως ἦν χαὶ ἐν τούτοις. εὐθὺς ἂν HY ἀπὸ βραχέος ιν i ’ i t ς 

υηρύς" εἰ δὲ τοῦτο, λίαν ἂν ἦν τὸ σῶμα προπετὲς 
‘ 

΄ ’ σ΄ >) αἱ ΄ Ὑ a. Ἁ = 

Sy φῆσιν, OT “ay δίπ τοὺς ἔστιν O OPvtc, λέγεται oF χαι 1Ὁ 

90 ὄντος τοῦ ἰσχίου ὃ 

ὃ 2 cy al Ξ < . φανερὸν 

ὀρϑός, GAR οὐχ ἐνδέχεται αὐτὸν ὀρϑὸν εἶναι ὥσπερ tov ἄνϑρωπον. οὐ γὰρ 
ἐνδέχεται ἄλλως χρήσιμον αὐτῷ τὴν τῶν πτερῶν εἶναι φύσιν, εἰ μὴ ὡς 

ἔχει νῦν ϑέσεως aera τὸ σῶμα. εἰ γὰρ ἄλλως εἶχεν αὐτῶν τὸ σῶμα 

25 οἷον ὡς τὸ τῶν ἀνθρώπων, ἄχρηστος ἂν ἣν αὐτοῖς χαὶ ἀνωφελὴς ἢ τῶν 

Oo & 

A 

iy ὀρϑοὶ ὡς οἱ dvOpwrot, χαὶ ὡς γράφουσι τοὺς 

ἔρωτας μετὰ πτερύγων, ἔνευον ἂν at πτέρυγες πρὸς τὰ σχέλη αὐτῶν" χαὶ 
~ X 5» Ἄ Be EN σεν 4 ΄ ΟΝ Ride Pe ΡΟ ΓΙ Δ μι πρῶτα μὲν ἐν τῇ γῇ ἑλχόμεναι (φϑάνουσι yap ἄχρι τοῦ πέρατος τοῦ Oppo 

πυγίου) ἐν τῇ γῇ οὖν Ehxousvar ἐνεπόδιζον αὐτοὺς χαλῶς βαδίζειν. 50 

80 Gustws δὲ χαὶ τὸ ὀρροπύγιον μεταξὺ ὃν τῶν σχελῶν ease yao συνέβαινεν 
εἶναι ὀρθῶν ὄντων ὡς 6 ἄνϑρωπος τῶν ὀρνίϑων), ἔπειτα ἐν τῇ πτήσει * * 

2 ὄρνιϑας PR 5 μιχρὸν S 6 αὐτοῦ S φύσει] περιφύσει Arist. vulg. 

8 ὀρϑῶς PRS: ὀρθὸν a Arist. διότι) ὅτι a 9 ἀναγχαῖόν ἐστιν εἶναι a Arist. 

10. 11 To μὲν οὖν--- τοιοῦτον in lit. P! 11 68] yap a βαδιεῖσϑαι a 13 ἐφε- 

στῶτα ὃ τοῦ ἑξῆς Sa 14 περὶ τούτου ἃ ἐν τῇ Περὶ ζῴων μορίων] 

A 10 ἐν τοῖς a 15 εἴησαν PS 16 ζῴοις --- τετράποσι (18) in marg. 

adser. P! 18 εὐδὺ peta PR 20 ὄντος om. a 22 οὐχ ἐνεδέχετο a 

22.23 οὐ γὰρ ἐνεδέχετο PRa 23 αὐτῷ] αὐτοῖς PR εἶναι ante τὴν ponunt PR 

25 ws] ὥσπερ PR, itemque 26 (ante οἱ) et 31 post ἀνθρώπων add. ἔχει PR ἦν ἂν 

αὐτῶ S 28 πρῶτον PRa φϑάνουσι--ἑλχόμεναι (29) iterat sed priora del. P 

29 ἐν τῇ - ἑλχόμεναι om. S dl εἶναι om. 8 lacunam indicavi: fort. adden- 

dum ἔμελλον 
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\ ery, s A \ Ἁ a: met οἱ ὄρνιϑες διὰ τὸ μὴ εἶναι eS al ° σι < δ x XR ae 
ε 

. \ , 2 

τύπτειν τὰ σχέλη χαὶ πόνον ἐ 
a ” y 

t ὡς ot ἀνῦρωποι ἔχουσι τὰ πτερά, ε 
Vv 

τι ἄρα ὀρϑόν ἐστι, ἀδύνατον 

τοῦτο ἔχειν πτερά. χαὶ συμπεραίνει τὸν σύμπαντα λόγον λέγων ὅτι μὲν 

οὖν εἰ μὴ xaudic ἦν χαὶ ta ἕξῆς. δῆλον χαὶ ὅτι ἐναντίως οἵ 
wv , Vv v ~ ~ 

5 ἀνῦρωποι δίποδες ὄντες xat οἱ ὄρνιϑες τὴν τῶν σχελῶν ποι- 184r 
\ Cr~ > ~ , \ σ ~ € ΄ \ \ ra v 

odvtat χάμψιν, χαὶ τὰ Sls ἕως τοῦ ὁμοίως δὲ χαὶ ot ὄρνιϑες. 
an~ >) 3 ~ 

χαὶ Bee eer τὺ τὸ δῆλον, tv ἡ τὸ πᾶν χαὶ τὸ ἑξῆς τοῦ λόγου τοι- 
Vv ~ 3 la ς » a ? Cp~ 

OUTOY “δῆλον ὃὲ χαὶ ὅτι EVYAYTLWS οἱ ἀνϑρωπο! δίποδες OYTES , χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ρ. 711217 Αἴτιον δ᾽ ὅτι ἣ φύσις οὐδὲν δημιουργε 
10 εἴρηται πρότερον. 

Διὰ τούτων δείχνυσι τίνος Evexev ὁ μὲν ἀνϑρωπος δίπους ὧν χάμπτει 
\ A La) 4 

τοὺς πόδας πρὸς τὴν χυρτὴν περιφέρειαν, ὁμοίως χαὶ τὰ τετράποδα τοὺς 
\ , x ΕῚ ΄ \ NOY, \ x \ ~ 

υὲν πρόσϑεν ss αὐτήν, τοὺς ὃ ὀπισῦεν πρὸς τὴν χοίλην. χαὶ πρῶτα 
5 \ id \ \ Bh oN Mies Seed eit ΄ 

δείχνυσι τοῦτο ἐπὶ ἀνθρώπου, χαὶ λέγει διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, Or ἃς ὃ 
ν» ΄ , \ ΄ 

15 ἄνϑρωπος οὕτω τοὺς πόδας χάμπτει, χαὶ τὰ τετράποδα χαμπτειν τοὺς 
΄ ι . ~ a7 \ >.) ΄ . Vv ς > ΄ 

πρόσϑεν: χαὶ μετὰ τοῦτο δείχνυσι χαὶ διὰ τί τοὺς ὄπισϑεν ἐναντίως 10 
χάμπτουσι, χαὶ τρίτον διὰ τί οἱ ὄρνιϑες δίποδες ὄντες οὐχ ὡς οἱ ἄνϑρωποι 

UG ’ 33.49 7) > ‘ ~ ἐφ e >) ~ 

χάμπτουσιν ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίας. χαὶ πρῶτον μέν, ὡς εἴωϑεν, τοῦ χαάμπτειν 
΄ , > ‘ ΄ ΄ Sond / 

πάντα τὰ ὑπόποδα τὰ σχέλη ὥσπερ χάμπτουσιν αἰτιᾶτα! τὴν φύσιν λέγω 

90 ᾿ αἴτιον ὃὲ τοῦ χάμπτειν οὕτως ὅτι οὐδὲν ἢ φύσις μάτην ποιεῖ, ὡς ΠΝ 

πρότερον εἴρηται, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ βέλτιστον ἐκ τῶν ἐνδεχομένων. 

= 1G) ee > ee oe σ ig Κρ es as A i) ne 5 (δ᾽ » ἘΝ 

Ρ. 111190 στ᾿ ἐπεὶ πᾶσιν ὅσοις ὑπάρχει χατὰ φύσιν Ἢ xata 
4 

TO = τον WET nie ἢ τοῖν σχελοῖν. 

"Evteddev αἱ δείξεις τῶν ee ἢ τοῦ προβλήματος. δεῖ δὲ 40 

25 ὑποστίζειν εἰς τὸ αὖϑις ἐν τούτῳ τὸ βάρος ὑπ το νο Ὁ τς εἶτα 
ἐπάγειν τὸ δῆλον ὡς ἀναγχαῖον ἐκ τοῦ χεχάμφϑαι τὸ σχέλος χαὶ 

ἣ σςσξ-» ia ἊΝ INRA ~ / e o/ 

τὰ Sic. ἢ δὲ διάνοια τῶν λεγομένων τοιαύτη τις ἂν εἴη ᾿ἐπεὶ ὡς δέδει- 
χται ὅσα ποιεῖται χατὰ φύσιν διὰ σχελῶν τὴν χατὰ τόπον μεταβολήν, 

\ τὸ 
΄ 5 ~ ¢ ~ BD =e (dee ΘΕΟΣ, ἘΣ ΄ δὲ x, a on 

βάρος ἐν τῷ ἑστῶτι ἣ τοῖς ἑστῶσι πίπτει, ὁ δὲ moapetuay χαὶ Wi 

30 ποὺς χοῦφός ἐστιν, ἐπὰν GE προβῇ, αὖϑις εἰς τοῦτον πίπτε!, ἐπεὶ οὖν οὕτως ἢ 

2.3 τοῦτο ἀδύνατον coll. ἃ 4 χάμψις. ἣν χαὶ τὰ ἑξῆς δῆλα. χαὶ ὅτι ἃ 7 τὸ 

δῆλα ἃ: τοῦ δῆλον PR τοῦ λόγου] τῆς λέξεως PRa 11 διὰ τούτου Sa 

12 τοὺς πόδας] τὸ σχέλος a 13 ἔμπροσθεν ἃ: προσϑίους PR, itemque v. 16 

χοίλην] χοιλίαν PR πρῶτον PRa 15 ae χάμπτει ἃ 16 xat 

ante μετὰ om. PR ἐναντίον S 18 ἐξ ἐναντίως a 18 et 20 ὥσπερ 

PR ut solent 20 ἡ φύσις οὐδὲν coll. PR 21 βέλτιον a 22 ὅσοις e 

corr. S 22. 23 χατὰ τόπον --- σχελοῖν] χαμπή S 24 ἐνταῦϑα PR 

25 ἐν τούτοις S ὑπολαμβάνειν Sa: ἀπολαμβάνειν R corr. P Arist. 27 τοῦ 

λεγομένου a 27 et 30 ἐπεὶ] ἐπειδὴ PR 28 διὰ τῶν σχελῶν PR 

90 ἐπειδὰν PR τοῦτο ἃ 
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‘ ΄ , an ΄σ ΕῚ -Ὁ-} > a ass ; 

συνεχὴς πορεία γίνεται, δῆλον ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστιν, ὡς δέδειχται, χάμπτειν 184τ 
\ at ~ a> Sty Te xO. , ¢ ΄ AF δὶ 

τὸν ἐστῶτα ποῦα ADVIS τε εὐθὺ γίνεσϑαι μένοντος τοῦ τε χατὰ τὸν 46 
~~ , ‘ ~ ΄ , ΄ ~ προωσϑέντα πόδα σημείου χαὶ τῆς τα μέρα τουτέστι μένοντος τοῦ 

, Rh. Ὁ ~ 4 > , ake, ‘ ‘ ΄ Ἤν “πε, . 

προωσϑέντος TOG0S . τοῦτο GE, φησι, τουτέστι τὸ παρὰ μέρος θάτερον μὲν 
re , { , ar ve pe τ δ, ma Ω ’ ~ ‘ oO ad , 4 ‘ 5 μένειν, Vatepov ὃὲ προβαίνειν, τοῦτό τε συυβαινει χαὶ ἅμα τούτῳ χαὶ τὸ 

΄ ᾿᾿ ye ~ =o! Si. = ) [ἘΞ - Δ΄ ΗΝ 5 § aay v ΓΞ ν προβαίνειν τὸ ζῷον. εἰ δὲ τ οὕτως ἔχει, εἰς μὲν τὸ ἔμπροσϑεν ἔχον 
΄ ’ ‘ , THY KATHY, τουτέστιν εἰς τὴν χυρτὴν περιφέρειαν χάμπτοντα τοὺς πρη- 

σϑίους πόδας τὰ τετράποδα χαὶ ὁ ἄνϑρωπος τοὺς ἑαυτοῦ, δυνατὸν τὴν 50 
νΡν s , ΄ Ἁ - bay ΄ πορείαν γίνεσϑαι, εἰς τοὔπισϑεν ὃὲ ἀδύνατον. χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ ἀδυνάτου ‘ i ’ i 

>. ~ 
΄ lad Ἁ 10 ἀσαφῶς χαὶ περινενοημένως ἐπήγαγεν εἰπὼν οὕτω μὲν ao προενε- 

Vv ~ ’ 5 ΄ ’ 3 χϑέντος τοῦ σώματος ἔχτασις ἔσται τοῦ σχέλους, ἐχείνως δ᾽ dve- 
΄ crs ΄ [" νεχϑέντος. λέγει 6 προενεχϑὲν χαὶ ὅλως προένεξιν τὴν εἰς τὸ πρόσω 

,ὔ ~ 4 ~ 5 πορείαν, ἣν xat πεφύχασι χινεῖσϑαι τὰ ζῷα (πάντα yao πλὴν τοῦ χαρ- 
id 5 \ , , ~ { 5 νὰ \ ἊΣ ‘ 5 / Ε χίνου εἰς τὸ πρόσω πέφυχε χινεῖσϑαι) ἀνενεχϑὲν δὲ χαὶ ἀνένεξιν τὶ 

v ‘ ~ Vv Ἃ) nN ‘ , . ~ 15 τὸ oe ἣν οὐδὲν χατὰ φύσιν χινεῖται. εἴη δ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον διὰ τοῦ Ἵ Ι ara 
~ v Vv ~ > 4 οὕτω μὲν yap | προενεχϑέντος τοῦ σώματος ἔχτασις ἔσται τοῦ 1849 ‘ 

σχέλους χαὶ διὰ τοῦ ἑξῆς, οἶμαι, τοιοῦτον: οὕτω μὲν γάρ, τουτέστι πρὸς 
, ~ fy τὴν χυρτὴν 1 τ τε χάμπτοντος τοῦ σχέλους, ὅταν προάγηται χαὶ 

> A , ΄ \ ~ , ~ ἮΝ A v εἰς τὸ πρόσω βαίνῃ τὸ τοῦ ζῴου σῶμα, δυνατὸν ἔχτασιν eect τοῦ 
, J , 19 yy ΄ - 20 σχέλους, ὥστ ἐπὶ τ εἰς τὸ πρόσω βάδισιν συμβάλλεται ἢ τοιαύτη τῶν 
ΕΝ ΤΙ τ ΣΕ δὲ ον ἀν το τυ ἔστιν. Εἴ RD. Sib ue σχελὼῶν χάμψις- ἐχείνως ὃ ἀνενεχϑέντος, τουτέστιν ef ὃὲ εἰς τὸ 

‘ 

~ 

Vv ? Γι , , , ΄ - 4 » πισϑεν ἣν ἢ χατὰ φύσιν βάδισις, συνεβάλλετο ἂν Futy ἐχείνως ἥτοι εἰς ὅ 
A ~ ντὸς γὰρ πρὸς τῇ χοιλίᾳ τῆς χάμψεως χαὶ οἷον τὸ χοῖλον χαμπτόντων" ἐ 

oO. 
~ , , / bo) wv 5 ~ διπλώσεως τοῦ σχέλους γινομένης συνέβαινεν ἂν εἰς τοὔπισϑεν ὠϑεῖσϑαι 

τῷ σι 
[0] 

\ ~ oO ἣΝ > Ν oO 5 ΄ εἰ ~ " ~ TO σῶμα. ὅτι δὲ εἰ wy οὕτως ἐχάωπτοντο ἡμῶν te χαὶ τῶν τ τραπόδων 
΄ , { 5 ” > Vv ~ , a~ Ἃ ΙΖ 2.» Vv ol πρόσϑιοι, οὐχ ἂν ἣν ἔχτασις τοῦ σχέλους, δῆλον ἂν γένοιτο ὧδε. ἔστω 

>) Ce SII ot sie Ἔν χε ῃ ἢ. RAEN Dip Fate vy. is DF) m~ δὴ ὃ Σωχράτης βαδίζων χαὶ προβεβηχότα, εἰ τύχῃ, ἔχων τὸν δεξιὸν πόδα, 
ποβεβηχότα Of val of τὸ βάρος τὸν dototeod ἀνα χ οὖ Ϊ ἀποβεβηχότα δὲ χαὶ φέροντα τὸ βάρος τὸν ἀριστερόν. ἀνάγχη οὖν, εἰ 

, ~ ΄ ᾽ ΄ ΄ oo τὰν φὴς \ > μέλλοι προβῆναι ὁ ἀριστερός, πρότερον ἐξ ἴσου ieee χαὶ συνοδεῦσαι 10 
80 τῷ δεξιῷ χαὶ οὕτω προβῆναι. ὡς γὰρ ἣ σελήνη οὐ = έ 

\ - > \ a 7 > ~ - ΕΝ τοῦθ ἥλιον, εἰ μὴ συνοδεύσῃ αὐτῷ, οὕτως οὐδ 
EC ~ Qn pw > ’ ΄ ν - οἷόν τε ea χαὶ ἔμπροσϑεν γενέσθαι τοῦ δεξιοῦ, ef uy σύνοδος αὐτῷ 

5 γένηται. εἰ ὃὲ τοῦτο, μέχρις ἐκείνου ἦν ἂν ἢ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς 

θῇ, x 

oPatver οὐδὲ Οοἰξρ- 

X , 

& τὸν ἀριστερὸν ποοὰ 

, , xn ’ὔ ~ δ» ~ , ar of ~ τ) ‘ χίνησις, μέχρις ἄν συνώδευχε τῷ δεξιῷ, περαιτέρω δὲ οὐδαυῶς" οὐ γὰρ 
35 ἂν εἴα τοῦτον τὸ γόνυ ὄπισϑεν ὃν ὡς τὸ τῶν ὀρνίϑων (ἀνάγχη γὰρ 

2 eb0b RSa itemque Arist., qui ante αὖϑις ser. τὸ σχέλος; εὐ P μένοντα a 
6 εἰς} εἰ R 9 τὴν zat coll. a 10 μὲν om. a 12 λέγω a 
προενεχϑὲν] προενοχὴν a 13 πάντα --- χινεῖσϑαι (14) om. ἃ 14 ἀνενεχϑὲν] 
ἀνενοχὴν ἃ 18 post χυρτὴν add. γὰρ PR 22 συνεβάλετο PR ἐχείνως 

ἡμῖν eoll. PR 23 τῇ κοιλίᾳ] τῇ zon S: τῷ χοίλῳ a 24 γινομένου PR 
27 προεπιβεβηχότα P τύχοι a 30 ὥσπερ γὰρ ἡ PR: ἡ γὰρ || S 
31 συνοδεύσῃ seripsi: συνοδεύσει libri 32 γενέσϑαι) προβῆναι S αὐτῶν a 
34 μέχρις ἂν] μέχρι οὗ a συνώδευε PR 35 ὄπισϑεν ex Exestar corr. S: infra 
vers. add. P ὡς τὸ--- γόνυ (162,1) om. P 

Comment. in Arist. XXI12. Mich. Ephes. in de part. mot. incess, anim. 11 



σι 

10 

Vv τα , 5 ἊΝ 

ὄπισϑεν εἶναι τὸ γόνυ ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων, εἰ ἔμελλεν εἰς τὸ χοῖλον 184ν 

χάμπ τούτο οὐχ ἂν οὖν εἴα τοῦτον τὸ γόνυ περαιτέρω ἐχτείνεσϑαι": συν- 15 
Ρ] [4 io ‘ na n 

εἴχε γὰρ. ἂν αὐτὸν i τοῦ γόνατος ἁρμογὴ xat ἐνεπόδιζεν. δι΄ ἣν δ᾽ αἰτίαν 
5 
Ξ 
— 

ὮΝ 

ου ων x Aa o we ? © = 
ε Ὑ Qs ὩΣ \ , By hi ΄ 

οἱ ὄρνιϑες χαίπερ ὄπισϑεν ἔχοντες τὸ τόνυ δύνανται ἐπὶ πλέον 
XN La ~ 5 ‘ ~ 

τὸν πόδα, wet ὀλίγον αὐτὸς ἐρεῖ. χαὶ ἐπεὶ ἢ πρόβασις γίνεται ἐπὶ τῶν 
iv} re pl ea ἍΝ 5) > ΄, > " ᾿: ΄ τς 

ανυρώπων ἐπὶ πολὺ ἐχτεινομένου τοῦ ποδὸς εἰς τοὔμπροσϑεν, τότε ὃ 
- ΄ 5» ΄ 34 ᾿ " , 

τοῦτο γενέσϑαι οὐχ ἠδύνατο, οὐδὲ βάδισις ἂν ἐγίνετο ἢ xdy ἐγίνετο πάνυ 20 
. \ Ἁ , ~ , 

βραδεῖα διὰ τὸ χαὶ τὴν πρύόβασιν τοῦ ποδὸς β ββαχοτάτ ἣν γενέσϑαι συμβαίνειν. 
la Vv Vv 5 \ v ’ ΄ 

ἔτι, φησίν. εἰς τὸ ὄπισϑεν, λέγων ὄπισϑεν τὴν χοίλην περιφέρειαν, 
“4 

γινομξνης τ 

o \ ἌΝ 3 \ 

τ 
z a7 >) σ \ >) 5 ~ \ ΄ la 

χαμπῆς δύο ἂν dua zat ἐναντίας ἐχινεῖτο τὸ σχέλος χινή- 
, > 

ξ, ἵνα μὴ λέγωμεν ἀδύνατον, τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν dua τὰς 

i$ 

> JN > Gets’ οὐχ εἰχὸς ὃ 
- ὙΌΣ a , v ar ~ ΄, > 

ἐναντίας χινεῖσϑαι χινήσεις. ἔσχατον 6& μηροῦ λέγει τὸ γόνυ. δύο 
Δ) DI ied > = ~ , 7 

ὃ ἂν ἅμα χαὶ ἐναντίας ἐχινεῖτο τὸ σχέλος χινήσεις οὕτω" τὸ μὲν yap 
95 ~ 9 ΄, uv ~ ΄ a ~ , ny 
ἀπὸ τοῦ ἰσχίου ἄχρι τοῦ γόνατος, ὃ τος χαλεῖται, ἐχάμπτετο ἂν χαὶ 
2) ~ Ὕ " ’΄ Ψ ’ 

ἐχινεῖτο ὄπισϑεν πρὸς τὴν ὀσφύν (ἀνάγχη γὰρ ἐχεῖσε ἐχχλίνειν τὸν «μηρὸν 2% 

τῆς χαμπῆς ἐπὶ τὸ χοῖλον γινομένης), τὸ 58 ἀπὸ τοῦ γόνατος oe τῶν 
~ an s\ 5 

σφυρῶν, ἃ δὴ σφυρὰ ees τ ΠῚ ἀστραγάλους χαλοῦμεν, εἰς τὸ ἔμπρο- 
ς 7 ~ ~ » 

σῦεν. ὥστε συνέβαινε τῷ μὲν ἡμίσει τοῦ παντὸς χώλῳ ἤτοι τῷ Pee 
ve ὃς ‘ aw ἢ ΝΣ 2h baa ΑΝ, τε rahe " ᾳ- ne 

omtovev χινεῖσϑαι, τῷ δὲ λοιπῷ Ftor τῇ xv7uy ἘΠΕ ΕΣ ἐναντίον δὲ 

τὸ ἔμπροσθεν τῷ ὀπισϑεν, ὥστε χαὶ al τοιαῦται χινήσεις. οὔσης δὲ τῆς 
>) ‘ Vv x ~ ~ 

χαμπῆς ἐπὶ τὸ ἔυπροσϑεν ual THY χυρτὴν περιφέρειαν, TH μιᾷ χινήσει τῇ 
᾽ Ne me ε ΄ a A 

εἰς τὸ ἐμπροσῦεν ἢ χατὰ τόπον γίνεται μεταβολή" χαὶ yap χαὶ ὃ μηρὸς 3 
εἦ δ af a 9) ‘ \ Vv [Ὁ ~ 5 5) ΄ A » [Ὁ Ὁ Ἁ ~ 

(αὶ Ἢ χνημὴ ἐπὶ τὸ ἐμπροσῦεν χινοῦνται. GAA ὁ μὲν ἀνῦρωπος διὰ ταῦτα 

εν χαὶ χυρτὸν τοὺς πόδας χαάμπτει, τοὺς δὲ βραχίονας ὗπεν- 
αντίως (εἰς τὸ χοῖλον γάρ), χαὶ τοῦτο εὐλόγως" ἄχρηστοι γὰρ ἂν ἴδον 

> >) ΄ ~ χαμπτόμενοι εἰς τοὐναντίον. πῶς γὰρ ἂν ἠδύναντο προσάγειν τῷ στόματι 
‘ Ἁ , , 

THY τροφὴν εἰς τοὐναντίον χαμπτόμενοι: τὰ ὃὲ τετράποδα χαὶ ζῳοτόχα 
\ \ ΄ ᾿ 5) , - σ ΄ 

(τὰ γὰρ τετράποδα χαὶ ὠοτόχα οὐχ οὕτω χάμπτουσι) τὰ δὴ τετράποδα 
[4 7X > 

χαὶ Cwotoxa χάμπτει τοὺς προσϑίους πόδας ἐπὶ TO χυρτὸν διὰ τὰς προ- 35 
we oO 

ἄλλως τε οὕτω μὲν χαάμπτοντα © en Q or eS 
Oo 
es τὶ ° Θ is] a ἘΣ ay 

, 2 

εἰρημένας χαὶ ἐπὶ τὸ 
ΝΑ ast «ΑΝ \ > \ .’> > ΄ μ᾿. 

δύνανται ἐπὶ πολὺ μετεωρίζειν τε χαὶ ἐχτείνειν τοὺς πόδας, ἐναντίως Oe 
΄ ” > - 5» \ > ~ ~ ~ & χάμπτοντα wtxoov ἂν ἐμετεώρις ον αὐτοὺς ἀπὸ τῆς Ae dua γὰρ τῷ ἄραι 

5 

μιχρὸν ἀπὸ τῆς γῆς τὸν πόδα, διὰ τὸ δύο συμβαίνειν αὐτὸν χινεῖσϑαι seas 
6 

ὲ 2 

5 

χαὶ ἐναντίας, ὡς ant τοῦ ἀνθρώπου εἴπομεν, ὅ τε ΕΣ ἅπας χαὶ τὸ ἀπὸ 

85 τοῦ γόνατος ἄχρι τῆς ὁπλῆς ὑπὸ τὴν γαστέρα ἂν ἔπιπτεν. ὡς γὰρ νῦν 

1 post ὀρνίϑων add. χαὶ a 2 οὖν εἴα] εἴη a τοῦτο PR 5 αὐτὸς μετ᾽ 
ὀλίγον coll. PR 8 βραχυτέραν S γίνεσϑαι PR 10 γινομένην PR 

ἐναντία PR 11 λέγω a 14 ὃ] ὁ a: ὅπερ PR 17 χαταχρώμενος a 

χαλοῦσιν PR: χαλεῖ a 19 ἐναντία 5 20 χαὶ supr. vers. S! 21 τῇ ante 

μιᾷ om. PR 22 εἰς τὸ πρόσϑεν a τόπον---ἔμπροσϑεν χαὶ (24) in marg. 

adser. P 24. 25 ὑπεναντίως) εἰς τοὐναντίον a 27 χαὶ ta ζωοτόχα a 

28 τὰ yap—vuiotéxa om. Sa 29. 30 τὴν προειρημένην et αἰτίαν a 90 zat 

om. PR ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ Sa 31 δύναται ἃ τε om. Sa τὴν 
͵ 

πόδα ἃ 894 ὥσπερ PR εἴπομεν ante ἐπὶ ponunt PR 
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~ ~ \ . 
πρὸς τῇ χεφαλῇ πίπτουσι τὰ 184: 

΄ lad ΄ 5» ~ a? ee re Ἂν ν v 5» ΄ 9. 7 

γόνατα, οὕτω τότε ἐν τῇ βαδίσει πρὸς τὴν γαστέρα ἔπιπτεν ἄν. ἰστέον δὲ ὅτι 40 
r | ‘ ~ v ~ , ‘ ‘ 5 ‘ ~ - » , ’ 

μηρὸν ἐπὶ τῶν ἔμπροσϑεν ποδῶν ἐχάλεσε τὸ ἀπὸ τῆς ὠμοπλάτης ἄχρι 
~ , ΄ + rts ‘> -, ᾽ν “ι3ἷ΄νἊν 

τοῦ Ἰόνατος μέρος. τὰ μὲν οὖν πρόσϑεν σχέλη διὰ ταῦτα χάμπτουσιν ἐπὶ 
, 5" 5 ‘ \ v ay » , 5 \ \ ‘ 

5 τὸ χυρτόν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ὄπισϑεν σχεδὸν ἐναντίως ἐπὶ τὸ χοῖλον διὰ τὰ 
“ 5 Ἁ ~ ν ΄ ~ an ~ ‘ Ἁ >] ~ 

λεχϑέντα ἐπὶ τῶν ἔμπροσϑεν. ὃ τῶν ποδῶν γὰρ "εττοπίσμος αὔτοις 
΄ ‘4 ? ~ , { , e , Shae’ = “" We , ΄ by 

ὁμοίως εἶχε tots πρόσϑεν, τουτέστιν ὁμοίως τοῖς πρόσϑεν ἐμετεώριζον 45 
4 

αὐτηὺς 

DS) > ’ > 
ἂν αὐτοὺς ἐμετεώριζον)" μιχρὸν yap 

ὶ 

10 ἄρσις τοῦ μηροῦ χαὶ χαμπῆς, λέ 
αιχρὸν οὖν ἀπὸ τὴν χαυμπήν. 

' 

ὑπέπιπτον ὑπὸ τὸν εὐϑὺς 

p. 111}99 

᾿Αντὶ 
».: (ey ~ DMI NUS? 

eheysv αναγχαιον, εἰ GE τις 

τοῦ ἀναγχαῖον χαὶ βέλτιον 7, 

_ cr 

4 > 5 , 

λέγειν οὐχ ἀποχνητέον. 

χάμπτειν τοὺς ὄπισϑεν πρὸς τὴν 
διδόναι τοὺς μαστοὺς τοῖς  ϑηλάζουσιν. 

΄ 

τέχνα χαὶ ἔσχεπον. 

71221 "Ὄντων δὲ 

τ 

\ / ΄ > 4 ar 

τὸν oe ee ἐχτίϑεται δὲ 
ε 

ὑπεν ὃν εἶναι τὸ οι 6798 δυνατ γενέσϑαι χάμψιν. 

ἐνδέχεσθαι xat οὐδένα 
Μ᾿ σ 3 ΄ ‘ Ἅ 

λέγει οὖν ὅτι ἀνάγχη γὰρ 7; 

τοὺς πρόσϑεν ‘ \ Vv 

zal τοὺς ὄπισϑεν, 

1 ἐπειδὰν PR 

σϑίων PR 

προσϑίων PR 
9 ἂν prius om. S 

καμπήν] τὸν μηρὸν PR 

Arist. 14 ἐπήγαγεν PR 15 ye om. 

10. 11 οὕτω κάμπτειν -- ϑηλάζουσιν (18) iterat P 

πρὸς] πρὶν supra scr. PR 

πρόσϑια σχέλη PR 
ὁ om. PR 

ἂν alterum om. PR 

19 tt om. a 21 τέχνα in lit. P! 

χάμνψεως a Arist. 23 λέγων 8 

24 post δυνατὸν add. ἐστὶ PR 28 ta 
ὀπίσϑια PR 

‘ 

γῶν χαυπὴν 
ἀπ ᾿ \ ΄ 

ς ἐγίνετο ἂν χαὶ τούτοις 
~ δ la 

τῆς γαστρὸς tore 

"Ett τοῖς γε ϑηλάζουσιν ἀπ 

\ La > ΄ 

τὸ βέλτιον ἐπήνεγχεν, ὡς 
> ~ , Cela ee a 
ἀναγχαῖον λέγειν οὐ βούλεται, 

ἀναγχαῖον οὖν ἣ βέλτιον 

τοιαύτην AELTOOPY 

τεττάρων τρόπων χατὰ τοὺς 

as , ΝΕ , N σ 

Φυνδέσμους λέγει τὰ γόνατα χαὶ ὅλως 

\ 

χαὶ τ 
, δέει ς 

τούτων χάυψιν γενέσϑαι, 
Ps ‘ -- 
επι 

τουτέστιν ἀναάγχη 

5 ὀπίσϑια PR 

προσϑίοις utrobique PRa 

13 Ἔτι τοῖς --- τετραπόδων] ἔτι tots ye ϑηλαζομένοις 

22 τόπων S 

τρύσϑεν ὅτι υκχρὸν απὸ τῆς γῆς 

+ ne ‘ ΄ Ἂ SoA 

τὴς {HS χαὶ τοῦτοις ἄν ἐγίνετο 
’ ‘ ‘ 

τὸ λοιπὸν μέρος τὸ μετὰ 
» ~ 
GpSts, “At 

ἀλλά 1ε βέλτιον 

τοῖς ΠΥΡΎ ΤΩΝ οὕτω 

τὸ 

1588: 

Vv \ 

tay FTO προς ae | Hy 

(ap ὑπὸ τὴν χοιλίαν 
ΞῚῚ Ci 4 ak are ; Dr he ΄ AS NSS OS πο ie ‘ = Ὡς ὃ ὥσιν, 

εισερ fOWSVA τὰ EXVOVA Us ZSEt, OUGIWS GS χαὶ OTAY TL eee WOOLY 

εἶχον ὑπὸ τὴν γαστέρα χεχαμμένα τὰ ὄπισϑεν σχέλη. οὐχ ἂν ῥαδίως 

‘ ‘ 

συνδέσμους. 

πᾶσαν ἀρμογήν, xa? ἣν δυνα- 
΄ ΄, ᾽ a v 

TETTA GAS Bi, aay) οὺὑς GV τις 
5 \ ~ 

τοὺς WEY τρεις απ οδοχιμαάζει, 

τὸν δὲ ἕνα 

τὸ χοῖλον χάμπτειν χαὶ 20 i 

6 

o yap aor ρ χάμ- 

2 ἂν om. PRS 3 ἐμπρο- 

6 ἐμπροσϑίων a: 

8 προσϑίων PRa 

11 τὴν 

αὐτῶν 

10 λέγων] λέγει δὲ ἃ 

a 16 ἀποχνήσειεν PR 1 
18 ἐπειδὴ PR 

post τρόπων add. τῆς 

17 tot] ἤγουν PR 

23.24 δύναται γενέσϑαι χαμπή a 

utrobique PRa πρόσϑια et 

115 
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aay -“ Ἢ v \ ~ ~ 

πτουσιν οἱ ὄπισϑεν, οὕτως χαάμπτειν χαὶ τοὺς ἔμπροσϑεν, χαὶ χαλεῖ τοῦτον 185r 
εἶ \ 

\ 

ἴ 

΄ f “ 5 \ ΄ 5 \ 4 " σ 

TOV τρόπον Α, Ἢ emt TO ἐναντίο ν ἐπι TO XUPTOYV, τοῦτεστιν WOTED 

« γ΄ ΄ \ \ ΄ ΄ Vv Vv ~ 

χάμπτουσιν Ol ἐμπροσῦεν, οὕτω χαμπτειν χαὶ τοὺς ὄπισϑεν, χαὶ χαλεῖ % 
A τοῦτον tov τρόπον B, 7% ἀντεστραμμένως μὴ 

ΕἾ 

ς 
Opa b) ΄ sy τῇ 
ἐπι ταν αὐτο, Ohne 

Berks dey cascchen δ ἢ Sy τ As 0 eee 5 τοὺς μὲν TPNGUEY ETL TO χυρτόν, τοὺς ὃ ὀπισῦεν ἐ 
\ x - > ς πὶ τὸ χοῖλον. οὗτος 

ἐστὶν ὃ τρόπος χαῦ᾽ ὃν χινεῖται χατὰ φύσιν τὰ τετράποδα" χάμπτουσι 80 

A πρόσϑιοι πόδες ὀπίσϑιοι [ πρόσϑιοι ὀπίσϑιοι 

B πρόσϑιοι ὀπίσϑιοι Δ πρόσϑιοι ὀπίσϑιοι 

Ὡς 
le ee 

‘ \ \ , ‘ X f NE IND 7 ΣΝ \ - 5 ΄ο-ὦ“7.»ὅ ax 

“CO TH μεν TOG VEY επὶι TO AVUPTOV, TA ὁ ὄπισϑεν ξπι TO χοϊλον. OVOWACEL OF i ? staat 

. 

>) 4 , \ Ἂν \ \ U4 = 

τοὐναντίον τούτοις τὰ μὲν χυρτὰ THOS ἄλληλα, 3 a a x 
1 
τ [9 = Φ < « [Ὡ ς « < — . ὩΡῚ 

«.»" ~ 9 > Vv ΄ »"Ἤ \ \ Ld > % 

τὰ OF ae: 20° οἷς A. ἢ, Ὁ λείπεται χάμπτειν τὰ usy πρόσϑεν ἐπὶ 
~s Vv ‘ 7 

10 τὸ xothov, τὰ δ᾽ ὄπισϑεν σχέλη ¢ ἐπὶ τὸ χυρτόν: οὕτω γὰρ τὰ χυρτὰ ἕξουσι 

πρὸς ἄλληλα, χαὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη νεύοντα- ὑπὸ τὴν γαστέρα γάρ. εἰ 40 

(ap εἶχον χαὶ τὰ FRED 4 yovata ὑπὸ τὴν χοιλίαν χαὶ τὰ ὄπισϑεν ὁμοίως, 

ἀνα Κη ἦν ἔχειν χαὶ τὰ χυρτὰ πρὸς ἄλληλα. ϑεωρείσϑω 62 ταῦτα ἐχ τῆς 
c ~ oC \ \ » Vv A \ \ ς \ 

broypapys’ ὁρᾶς ὅπως ta A πρὸς ἄλληλα ἔχουσι τὰ κυρτα χαὶ οἱονεὶ 

15 τοῦς ἄλληλα. ϑεὶς οὖν τοὺς τέσσαρας τρόπους λέγει ὅτι οὐδὲν odd? a 

{ ΄ ‘ ma) ΄ 
ὡς τὰ A οὐδ᾽ ὡς τὰ B χαάμπτει, ὡς δὲ τὰ [ πᾶντα τὰ τετράποδα, ὡς 

Ἂν ~ in! ‘ >] 4 \ - NERY αὐ Ἁ ~ 6 τὰ A τῶν μὲν τετραπόδων οὐδὲν πλὴν ἐλέφαντος, χαὶ οὗτος διὰ τὸ Uy 4 
v ΄ 5 ~ ᾿ - Ὑ ~ 

ἔχειν γόνατα, GAN ἐν ταῖς ὠμοπλάταις χαὶ τοῖς ἀναλογοῦσιν ὄπισϑεν ποιεῖ- 
΄ ’ “ΔΝ ~ / 

oat τὰς χαμπάς. οὐ μόνον ὃὲ οὗτος ἐν τοῖς τοιούτοις μέρεσιν οὕτω 

1 ἔμπροσϑεν] ὄπισϑεν P!, corr. P? χαὶ χαλεῖ] χαλεῖ δὲ Ρ 1.2 τοῦτον τὸν] 

τοῦτο S: τὸν τοιοῦτον R 2 7 éxt—B (4) in marg. add. P τοὐναντίον PR 

ἐπὶ post ἐναντίον om. P ὃ καὶ xadet] χαλεῖ δὲ PR 4 μὴ] καὶ ἃ: χαὶ μὴ 

Arist. vulg.  προσϑίους PR 6 τὰ om. ὃ 7 πρόσϑια et ὀπίσϑια PR 

9 post χοῖλα add. ἐκτὸς καϑάπερ a Arist. vulg.: om. Arist. Y: ἐχτὸς om. Arist. PSU 

λείπεται] ληπτέον a πρόσϑια et 10 ὀπίσϑια PR, item 12 11 post εἰ add. 
μὲν 5 12 χοίλην RSa 18 post ὄπισϑεν add. ὠμοπλάταις PR 
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, ea ‘ A 5 ‘ \ ipa = ‘ ae , ‘ " ~ ΄ 72 

χάμπτει ὡς τὰ Δ, ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ τετράποδα" ἐν μὲν γὰρ τοῖς γόνασι 189: 
, ν > ~ ‘ ~ ~ ΄ 

χάμπτουσιν ὡς ἔχει tal’, ἐν Ge ταῖς ὠμοπλάταις χαὶ τοῖς μηροῖς ὡς τὰ Δ. 
~ aN +e > , 2 fod \ ~ > , 

σαφῇ ὃὲ ἐξ ὧν πολλάχις ἐνταῦϑα εἴπομεν ἅ φησι περὶ τῆς ἐναντιότητος 
~ ~ ’ ΄ ’ὔ Ἁ ~ 

τὴς τῶν βραχιύνων χάυψεως χαὶ τῶν σχελῶν. λέγει ὃξ τὸν YIAOTOY ALVEL- 

Qs 

5 A ‘ ¢ μὰ 5 ~ [A \ ‘ ~ , 

σῦαι ἐπὶ τὸ χύρτον, οξὴν είπειν OTL O χαρπὸς “AL ἐπὶ τὸ χοῖλον χαμπτε 50 

> , 

χαὶ ἐπὶ τὸ χυρτόν: ἀμφοτέρως yap χάμπτεται. 

\ p. 712024 Κινεῖται δὲ τὰ ὀπίσϑια πρὸς τὰ ἔμπροσθεν xara 

2 ΝᾺ] . ΦΕΥ͂, γάλι ’ Ως αι 0 ἀν ἢν ΄ ~ ‘ IP y 

[ἣν GLTLAY OLA τοῦτων SOELV προτίϑεται τοῦ OLA TL χινοῦνται τὰ 180» 

‘ , a. ’΄ . , 

τετράποδα χατὰ διάμετρον. πρότερον δὲ λέγει τί ἐστι τὸ χατὰ διάμετρον 15 

χινεῖσϑαι, χαὶ οὕτω τὸ διὰ τί οὕτω χινοῦνται. μετὰ γὰρ τὸ χινῆσαι τὸ 

δεξιὸν τῶν ἔμπροσϑεν χινοῦσι τὸ ΠΕ: τῶν ὄπισϑεν, εἶτα τὸ ἀριστερὸν 
- v \ ied \ > Lb ~ v ~ = 2 x ‘ 

τῶν gurpoctey χαὶ οὕτω τὸ δεξιὸν τῶν ὄπισϑεν. τοῦτο οὖν ἐστι τὸ χατὰ 
, ν ~ ind , ~ ‘ v 

διάμετρον. αἴτιον 68 tod χατὰ διάμετρον χινεῖσϑαι ὅτι εἰ μὲν τὰ ξμπροσϑεν 
‘ ~ , mal ied , ΄ 

ἅμα χαὶ πρῶτα ἐχίνουν, διέσπαστο ἂν ἢ χίνησις ual οὐχ ἣν συνεχής, ἢ 
v \ Ἃ ig 4d Ὁ ‘ 2 . A = κως Ψ i 

χα! προπετὴς αν SytVETO ἢ βά αοισις OLOver εφξλχόμξνοις τοις OTLGUEY. ETL 

20 ee ἅμα χαὶ πρῶτα χινεῖν, ἀλλὰ ἅλσις, 

ὶ χαλεπὸν δὲ τὸ συνεχῶς χαὶ ἐπὶ πολὺ᾽ ποιεῖσθαι τὴν χίνησιν ἀλλόμενα" 

ταχὺ γὰρ ἀπαγορεύουσιν ὅσοι τὸν τρόπον τοῦτον ποιοῦνται τὴν χίνησιν. 

πομπεύοντας δὲ ἵππους λέγει ὧν τοὺς χαλινοὺς χατέχοντες of ἐπιβάται χαὶ 

μαστίζοντες αὐτοὺς οὐχ ἐῶσι πορεύεσϑαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἅλλεσϑαι παρα- 

σχευάζουσι χαὶ πρὸς τούτῳ λοξῶς χαὶ tetas πορεύεσϑαι. τὰ 
‘ ΜΡ, ld ΄ τε ἢ a7 o ear ὯΝ ‘ Ag: 

μὲν οὖν πρόσϑεν σχέλη διὰ τοῦτο οὐ δύναται ἅμα χινεῖν" ἂν 6& τὸ πρόσϑεν 

ἐγίνοντο τῶν 590 “Οτ»»ο ΄ , \ x v id \ go ~ Ve Ἣ εξιὸν ὁμοίως χαὶ τὸ ὄπισϑεν δεξιὸν ἅμα χινοῖεν, ecw av 

ἐρεισμάτων: τὸ μὲν yao ἔρεισμα ὑπὸ δεξιοῦ ἅμα γίνεται τς ἀριστεροῦ. 
lov χαὶ τὸ ὄπισϑεν ἀριστερὸν ὁ ἵππος, sy ὅταν γὸ ϑήσῃ τὸ ἐ Dev ὃς ταν γὰρ προυϑήσῃ τὸ ευπροσῦεν de 

‘ ῃ 

--΄ 

\ , \ / \ , >} \ wv 

α WsEvOVTA χαι φξεροντα TO βάρος εἰσὶ τὸ πρόσϑεν ἀριστερὸν χαὶ τὸ ὁπισϑεν 

δεξιόν: εἰ δ᾽ ἄμφω τὰ ἀριστερὰ ἢ ἄμφω τὰ δεξιὰ ἅμα χινήσει, λείπεται 

μένειν ἣ ἄμφω τὰ δεξιὰ ἢ ἄμφω τὰ ἀριστερά. ἀλλὰ ἀδύνατον" τὸ γὰρ 
» ~ \ , ΄ ν 

coca ae oe Gua χαὶ sae τεροῦ γίνεται ἐν τοῖς τετράποσιν, ὡς εἴρηται. 

t εἰρημένων τρύπων τὴν συνεχῆ βαδισιν 30 vb i | ii (η΄ x R ad R- Ἕ 
wes) 

on cs a 
oO 

[Ὁ ,. = ( < on On P= ( A R a 2 ae 
‘ σὲ 7 o ‘ 4 

γίνεσϑαι, ΤΑΝΕ γα πάθω χατὰ διάμετρον: οὕτω γὰρ χινούμενα οὐδέ- 

1 γὰρ supr. vers. ΡῚ 6 χυρτόν in lit. P! 9 τὴν αἰτίαν --- τετράποδα χατὰ διά- 

μετρον (10) om. Sa 12 elta in lit. ἘΣ 15 πρῶτον PR éxtvouv] ἐκείνου S 

διέσπαστο PRS Arist. SUZ: διεσπᾶτο a Arist. vulg. ἂν] οὖν ΡΒ zat post 

χίνησις om. PR 16 ἐφελχομένη PR τοῖς ex τῆς corr. P: τῆς R 

17 δὲ om. S πρῶτον PR 18 συνεχῆ PR Arist. 20 οἱ ἐπιβάται 

χατέχοντες coll. PR: οἱ ἐπ. κατέχουσι ἃ 22 τούτῳ ex τούτοις corr. S! παρα- 

χεχλιμένως ἃ 23 πρόσϑια PR διὰ ταῦτα PR ἂν---πρόσϑεν] χἂν εἰ τὸ 

πρόσϑεν δὲ ἃ πρόσϑιον PR 24 ὁμοίως om. ἃ χινοῖεν scripsi: χινῶεν PR: 

χινῶσιν S: ἐχίνουν ἃ 27 ἀριστερὸν καὶ in lit. ΡῚ 28 et 29 ἀμφότερα quater PR 

29 μένειν] μὲν a 81 χατὰ om. PR 32. p. 166,1 οὐδὲ ϑάτερα τούτων PR 
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, ¢ v , v ΄ , 

τερον TOUTWY TAVOLEV AV, τουτέστιν OUTE ἔξω τῶν ποτ γίνεσϑα! 1δὅν 

οὔτε πίπτειν. χαὶ διὰ τοῦτο, τουτέστι διὰ τὸ τὰ ἐρείσματα ἐν τῷ βαδί- 
σ 

ζειν ὑπὸ δεξιοῦ ἅμα χαὶ ἀριστεροῦ γίνεσθαι, οἱ ἵπποι χαὶ ὅσα τοιαῦτα 

ἐν τῷ βαδίζειν ἵστανται χαὶ τὸ σῶμα φέρουσι προβε yo τα χατὰ διάμε Ἐν 

σι χαὶ οὐ ποῖς δεξιοῖς ἢ τοῖς ἀριστεροῖς ἀμφοτέροις ἅμα. λέγει δὲ χαὶ τὰ 

πολύποδα χατὰ διάμετρον χινεῖσθϑαι. ἔστω γὰρ aoe Evexey ἔχον τὸ Bb 

πολύπουν πόδας εἴχοσι τέσσαρας" εἰ δὴ ἐάσεις τοὺς εἴκοσι, Opwys δὲ τοὺς 

τέσσαρας, ὄψει τούτους χατὰ διάμετρον χινουμένους. πάλιν εἰ τούτους μὴ 

βλέποις, GAN ἄλλους τέσσαρας τοὺς ἐφεξῆς τοῖς Ὅς τέτρ cee, ὄντας, 

10 ὄψει χἀχείνους δμοίως χατὰ διάμετρον χινουμένους" τὸ αὐτὸ δὲ ἴδοις ἂν 

χαὶ ἐπὶ τῶν ληιπῶν γινόμενον. ἀλλὰ χαὶ ot ae εἰ χαὶ ats τὸ πλάγιον 
wv 

χινοῦνται χαὶ Uy εἰς 10 o- [0] 7S | [ῳἹ Θ a ie) [0] ἜΝ ὅμως χαὶ οὗτοι χατὰ διάμετρον χινοῦν- \ 
3 \ ai σ \ Vv 5 ~ ΝΥ a\ A , 

ται ἔπει OF ὁποῦ THA OUUATA, EXEL XBL τὸ πρύσϑεν, ὅπου ΟΕ TO πρύσϑεν 
΄ 

ἐχεῖ χαὶ ἢ χίνησις, ot δὲ χαρχίνοι εἰς τὸ π ge: χινοῦνται, πεποίηχεν ἢ 
~ wv ΄ Ν ~ ~ 

15 φύσις τὰ τῶν χαρχίνων ὄμματα στρέφεσϑαί τε χαὶ ἀχολουϑεῖν tots χώλοις" 
~ ‘ ς 5 ¢ \ , > N eee \ ΔΑ \ \ ~ 

χινοῦνται γὰρ of ὀφϑαλμοὶ τούτων εἰς τὸ πλάγιον, πρὸς ὃ χαὶ τὰ χῶλα, 
> \ > \ ΄ - σ ΝΈΟΝ Siew, 

τε χαὶ ουτοι τρόπον τινα εἰς TO TOOGUEY AXLVOLYTAL, ὁποὺ TA OUUATH αὐτῶν. ‘ ‘ ? aa 

p. 712022 Ot δὲ ὄρνιϑες τὰ σχέλη χαϑάπερ τὰ τετράποδα χάμ- 46 

πτουσιν. | 

20 ᾿Ἐνταῦϑα τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι, δι’ ἣν οἱ ὄρνιϑες τὰ σχέλη χαάμ- δύτ 
\ \ πτουσιν ὥσπερ τὰ τετράποδα τοὺς ὀπισϑεν- ἐπὶ γὰρ τὴν χοίλην, ὡς © 

Vv 

πολλάχις εἴρηται, περιφέρειαν χαὶ οἱ ὄρνιϑες τοὺς οἰχείους πόδας χαὶ τὰ 25 

τετ ὑπ τοὺς ὄπισϑεν χάμπτουσι. λέγει δὴ ὅτι διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, 

δι ἃς εἴπουεν τὰ τετράποδα τοὺς ὄπισϑεν ἐπὶ τὴν χοίλην χάμπτειν περι- 
» , 

τ 

95 φέρειαν, διὰ τὰς αὐτὰς χαὶ οἱ ὄρνιϑες οὕτω χάμπτουσι. τρόπον γάρ τινα Ὶ 
~ 5 , , Vv ~ \ ‘ 5} 

τῶν ὀρνίϑων φύσις παραπλησίως cyst τοις τετράποσι. UAL τὴν αἰτιᾶν -ῷ 
τοῦ παραπλησίως ἔχειν ἐπήγαγεν ε 

ἀντὶ προσϑίων σχελῶν εἰσι, χαὶ διὰ τοῦτο χάμπτουσι τὰς πτέρυγας 

ὡς ἐχεῖνα τὰ πρόσϑια σχέλη. ὅτι 6& at πτέρυγες αὐτοῖς ἀντὶ 
80 σχελῶν εἰσι, δῆλον: ws γὰρ τοῖς τετράποσιν ἀπό τινος τῶν προσϑίων 

σχελῶν ἐστιν ἢ τῆς χινήσεως ἀρχή, τ χαὶ τοῖς ὄρνισιν ἢ χατὰ φύσιν 

ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἀπὸ τῶν πτερύγων ἐστίν: πτῆσις γάρ ἐστιν ἣ χατὰ 

φύσιν αὐτοῖς μεταβολή. σημεῖον δὲ ὅτι ἢ χατὰ φύσιν τούτων μεταβολὴ 

1 πάϑοι ἃ οὔτε ἔξω --- τουτέστι (2) om. P 4 προβεβήχασι a 5 τοῖς 

post 7) om. ἃ ἀμφότερα PRS 7 εἴχοσι zat τέσσαρας PR 8 τοῦτο 

et ztwodpevoy S post χινουμένους add. to αὐτὸ δὲ tons ἂν sed rursus del. P 

9 βλέπεις Ra post τέσσαρας add. βλέπεις PR 10 ἴδης 8 11 τὰ πλάγια Sa 

12 τὰ ἔμπροσθεν S: τὸ πρόσϑεν a 16 τὰ πλάγια S 17 post ὅπου add. εἰσὶν PR 

18 τὰ post χαϑάπερ om. R 20 ἀποδιδοὺς P: ἀποδίδων R 21 ws] ὥσπερ a 

22 εἴρηται πολλάκις coll. a 23 δὲ a ἐς: αὐτὰς add. δὴ PR 28 καὶ διὰ 

τοῦτο---σχελῶν εἰσι (90) iterat S 32 τῶν πτερυγίων S: τῆς πτέρυγος ἃ 

do αὐτοῖς post γάρ ἐστιν (92) ponunt PR 
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> ~ > ΄ fy ΓΑΒ ὴ 

ἀπὸ τῶν πτερύγων ἐστίν" εἰ γὰρ ἀφέλῃ τις, ὡς εἴρηται χαὶ πρότερον, ἀπὸ ᾿δύτ 
- "» - \ ΄ ΄ ε΄ ΄ ) 5 

THY ὠμοπλατῶν τὰς πτέρυγας, οὔτε προϊέναι ov’ ἑστάναι δύναιτ᾽ ἂν οὐϑεὶς 

ὄρνις, ὥσπερ οὐδ᾽ ἂν τοὺς προσϑίους ἀφέλῃ τις τῶν τετραπόδων πόδας. 30 

ἔτι δίποδος ὄντος τοῦ ὄρνιϑος χαὶ οὐχ ὀρϑοῦ, ἔχοντός τε τὰ πρόσϑια μέρη 

5 χουφότερα, χαὶ διὰ τοῦτο διηρμένα, ἀναγχαῖον ἢ εἰ μὴ ἀναγκαῖον, ἀλλ᾽ οὖν 

βέλτιόν ἐστι τὸν μηρὸν ἔχειν οὕτως ὑποχείμενον. εἰπὼν δὲ ὅτι οὕτως ὕπο- 

΄ 

, ha ae 2 teeny Sake aie 
χεΐίμενον, σαφηνίζων τὸ οὕτως ἐπήγαγεν λέγω δὲ εἰς τὸ ὄπισϑεν πεφυ- 

᾿ ~ ’ , “ Vv 

“OTA. ὥστε ἣ τοῦ λόγου συνέχεια τοιαύτη τις ἄν εἴη . βέλτιον τὸν μηρὸν 
ν ,ὔ , , \ 5 » Ἢ = A 

ἔχειν πεφυχότα, τουτέστι προσπεφυχότα χαὶ ἐρριζωμένον πρὸς τὸ ὄπισϑεν, 
΄ " ~ ~ ~ vv ~ sw. 

10 ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ μᾶλλον ἐγγίζειν τοῖς ὄπισϑεν ἢ τοῖς ἔμπροσϑεν. εἰ δὲ 40 

τοῖς ὄπισϑεν βέλτιον αὐτὸν ἔχειν πλησιάζοντα, ee χαὶ τὴν χάμψιν 
΄ \ , > pean ~ 1. Ὁ \ x 

οἰεῖσϑαι ὡς τὰ τετράποδα ἐπὶ τῶν ὄπισϑεν. ὅτι δὲ βέλτιον xal τοὺς μὲν 

ὄρνιϑας τὰς πτέρυγας ax πλαγίου ἔχειν προσπεφυχυίας χαὶ τὰ ὀλόπτερα, 
\ 

ὁμοίως ὃὲ χαὶ τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ νευστιχά, οὐ χαλεπὸν ? on () οὔ τῷ γὰρ ἂν 

15 τάχιστα χαὶ ἰσχυρότατα ποιοῖτο τὴν χίνησιν, σὺ τέλλοντα χαὶ διχαστέλλοντα 

τὰ μὲν τὸν ἀέρα τὰ δὲ τὸ ὑγρόν ἐπαχολουϑοίη γὰρ ταῖς πτέρυξι χαὶ τοῖς 
, 

Χοιποῖς χινητιχοῖς σηυείοεις τὰ λοιπὰ τοῦ σώματος ugpy εἰς τὸ ἔμπροσϑεν 45 
j It t ‘ | Sea 

\ 5 \ v \ ar v { , a \ Ν -ἷᾧ ΄- 

χινούυενα χαὶ εἰς τὸ ὄπισϑεν. τὸ ὃὲ ὄπισϑεν πρόσχειται dia τὸ τῆς OLat- 
"ον , \ Sart Vv [ἢ \ / ~ ΠΩ͂Σ ἊΝ > Ci 

eget πλῆρες, ἐπεὶ οὐδεν ὄπισϑεν χατὰ φύσιν χινεῖται. ὅτι Ge ἐν οἷς 

50 φέρονται, οἷον τῷ ὕδατι χαὶ ἀέρι, ὑπείχοντά ἐστι καὶ οὐχ ἀντίτυπα, οὐδεὶς 

ἀγνοεῖ. 

Μετὰ ταῦτα λέγει, διὰ τί τὰ τρωγλόδυτα χαὶ εἰς τὰς ὀπὰς ε 

χόμενα τῶν τετραπόδων χαὶ φοτόχων εἰς τὸ πλάγιον χάμπτουσι τοὺς πόδας, 

ὡς ἡμεῖς τοὺς βραχίονας. Agyer οὖν ὅτι ταῦτα πάντα οὐχ εἰς τὸ πρόσϑεν 50 

25 xat ὄπισϑεν ὡς of ἵπποι χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν τετραπόδων χα 

πλάγιον % αἱ 

τὺ» ΄ 
t ζῳοτόχων 

χουσι προσπ -εουχότας TODS πόδας. GAN εἰς TOT ἐπὶ τῇ YH 
7 ? ἡ ͵ Al 

aati τουτέστι χαὶ ἁπτόμενα τῆς γῆς (τοῦτο δὲ 1 πρόσχειται πρὸς ἀντι- 

διαστολὴν τῶν πτερύγων" αὖται γὰρ καίπερ εἰς τὸ πλάγιον οὖσαι προσπε- 
>) 

0 
‘ 

ανται ἄχρι τῆς γῆς οὐδ᾽ ἅπτονται αὐτῆς) ἔχουσιν οὖν ~ σ , 

φυχυῖαι ὅμως οὐ τέτ 
‘ ἢ 3 \ 5 ’ > \ , 

30 τοὺς πόδας εἰς τὸ πλάγιον χαὶ χάμπτουσιν ὁμοίως ἤτοι εἰς τὸ πλαγιον" 
» cw~ 

, "» a. 

οὕτω γὰρ ἂν ῥᾷστα δύναιντο εἰσιέναι εἰς τὰς ἐὰν yok τὰ Wa ἐφεδρεύειν 
v o > P 

τειν περιχείμενα εἰς αὐτὰ ὡς χαὶ αἵ ὄρνιϑες ὅταν ἐπῳά- 186% 
ις τε zat φυλάτ᾽τ 

" ἂν - — ’ . - - 

ζωσι. χαὶ ἔξω δὲ τῶν ὀπῶν ὄντων τῶν τοιούτων ζῴων avayxatov οὕτω 

χάμπτοντα προσστέλλειν τοὺς μηρούς, τουτέστιν ὑπὸ τὴν ἑαυτῶν γαστέρα 
’ ΄ ~ 

35 τιϑέναι αὐτοὺς χαὶ οὕτω ποιεῖσθαι τὸν τοῦ σώματος μετεωρισμὴν. πὼς 

πιτ᾿ 

1 πτερυγίων S ἀφέλοι aP in lit.: dsp’ R 2 προϊέναι] πτῆναι Sa δύναιντ᾽ 

ἂν P 4 ὀρϑῶς 8 6 ἐστι om. Sa 6. 7 elnwv—bdroxcipevov om. PR 9 πρὸς] 

εἰς a τὰ ὄπισϑεν S 12 ὥσπερ PR χαὶ om. ἃ 15 ποιεῖται PR 

post συστέλλοντα add. δὲ S 16 ἐπαχολουϑοίη. PR Arist. vulg.: ἐπακολουϑεῖεν Arist. Y: 

ἐπαχολουϑεῖ Sa 19 οὐδὲ PR 22. 23 ἐρχόμενα Sa 23 wotéxa Sa 

24 πάντα ταῦτα coll. PR 25 ὠοτόχων S 26 προσπεφυχότα Sa τὰ 

πλάγια ἃ 27 χατατεταμένα ἃ ut aa Male 28. 29 πεφυκυῖαι a 

29 μέχρι PRa 32 ὅταν om. PR 32. 33 ἐπωάζουσι PR 34 προσστέλλειν 

ex προστέλλειν corr. S': προστέλλειν a 80 μερισμόν PR 
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ε 2. > ΄ ΄ - = 

δὲ Oo αὑτὰ χαὶ ὑπὸ τὴν γαστέρα αὐτῶν ὑποβάλλοντα xat ὑποτιϑέμενα 186° α 

τοὺς υηροὺς μετεωρίζηουσι τὸ σφῶν σῶμα, 6 βουλόμενος μαϑεῖν ὁράτω 5 
΄ a ‘ im Ω 44 = Ἁ 5 5 ft) 7 ἘΣ os Μ = ar ΄ 5 εἶ x fQ , oe 

is σαύρας, τοὺς βατράχους, τοὺς ἀσχαλαβώτας. ἔστι ὃὲ ὁ ἄσχα eee 

Γᾧον ὅμοιον σαύρῳ, βραχύτερον ὃὲ σαύρου χαὶ ἐν τοῖ 
Ν 

tee 
\ Cee? ) 

ιατρῖβον τὰ πολλά. χαὶ ἐπεὶ τὸν μηρὸν bm ἑαυτὰ ὑπο ne οὐχ οἷόν σι 

SN 

7 oN » ΄ ΄ ΄ ~ 4 >. ~ Nic 

τε χάμπτειν ἀλλ ἣ ἔξω ὡς at χεῖρες ἡυῶν. λέγει δὲ σαφῶς χαὶ διὰ TH 
τὰ πολύποδα, οἷον μυῖαι, μέλιτται, τὰ ὅμοια, εἰς τὸ πλάγιον ἔχει προσπε- 

, x ~ ald , ~ 

φυχότα τὰ σχέλη χαὶ ἄνω πρὸς TO TOD παντὸς ἄνω χαάμπτοντα, πλὴν τῶν 
OZ ‘ Ss Q/7 , ‘ τα 5 ΄ e \ , 

προσϑίων xat ὀπισϑίων: τούτους γὰρ εἶπεν ἐσχάτους. of γὰρ πρόσϑεν 10 
i ᾿ς ! 

᾿ \ ee ὃς ΕΞ τ: \ , Ἂς ΄ - beam Vv γι ἀπὰς 5 >) 

10 χαὶ οπισῦεν ovte εἰς τὸ πλάγιον προσπεφύχασιν οὐτε ἄνω χαάμπτουσιν, ἀλλ 
- LAA 8 ἔστιν ἣ τῶν πρόσϑεν χαυπὶ 

7 ~ , ~ 

1 εἰς τὸ ἔυπροσῦεν χαὶ πρὸς τῷ στόματι, τῶν ΄- ΄ 

δ᾽ ὄπισϑεν εἰς τοὔπισϑεν. τίς δὲ χαὶ οἵα ἥ τε ἄνω χάμψις χαὶ ἣ βλαισή, 

ὁ γλιχόμενος μαῦϑεῖν ὁράτω τὰς μυίας: οὐ yap ἐστι σπάνις τούτων. ὅτι 

δὲ τὰ μέσα τῶν τοιούτων ζῴων a χαὶ Tyobueva ἐστι χαὶ ἑπόμενα, 

15 δῆλον: ἡγούμενα γὰρ πρὸς τὰ ὄπισϑεν, ἑπόμενα δὲ πρὸς τὰ ἔμπροσϑεν. 

τὸ 6$ ταῦτα ὃ ὥσπερ πέφυχε μᾶλλον, τὰ μὲν ὡς ἑπόμενα τὰ δ᾽ 
ε ΄ ’ 5 >) ~ Ὁ ~ ΄ ΄ ~ a 

ὡς ἡγούμενα ταὐτόν ἐστι ah τὰ ὑεταξὺ ὃξ τῶν ἐσχάτων σχέλη,. ταῦτα 15 

R [0] 

’ c , \ , 

4, πεφυχεν ἡγούμιενο Vat χαὶ STOWUEVA, ETL OS XAL XAT TOV- 

\ ~ ΚΝ \ 

ται τὰ πολύποδα τὸν τρόπον τοῦτον διὰ τὸ τρωγλόδυτα αὐτῶν τὰ πλεῖστα 
> 3 τ aN 7 

20 εἶναι: οὐχ οἷόν τε ὃὲ τρωγλοδυτεῖν Gua χαὶ ὑψηλὰ εἶναι. 

p. 119011 Οἱ δὲ χαρχίνοι τῶν πολυπόδων περιττότατοι πεφύχασιν. 

ὃ περιττότατοι ἀντὶ τοῦ ἰδίως χαὶ διαφόρως πρὸς τὰ ἄλλα ἔχουσιν 

εἴληπται οὔτε yap εἰς τὸ πρόσῦεν ὡς τὰ ἄλλα, GAN εἰς τὸ πλάγιον τὴν 

πορξίαν ποιοῦνται, χαὶ πολλοὺς τοὺς ἡγεμόνας ἔχουσι τῶν ζῴων wovor. 

95 τὸ ὃξ τούτου δ᾽ αἴτιον ἣ σχληρότης τῶν ποδῶν χαὶ ὅτι οὐ χρῶν- 

ται χάριν νεύσεως αὐτοῖς ἀλλὰ πορείας οὐχ ὡς αἴτιον ἐπῆχται τοῦ 

py ποιεῖσϑαι τὴν πορείαν εἰς τὸ ἔμπροσϑεν, ἀλλὰ τοῦ πολλοὺς τοὺς es 

uovas ἔχειν μόνους τῶν ζῴων. αἴτιον tod πολλοὺς ἔχειν τοὺς FyYeuovas 

ἢ σχληρότης τῶν ποδῶν: σχληρῶν γὰρ ὄντων χαὶ Uy δυναυένων διὰ τὴν 50 

80 σχληρότητα εἰς τὸ πρόσϑεν ἤτοι τὸ χυρτὸν χάμπτειν, οὐχ exer τοὺς πρόσϑεν 
πόδας δύο ἀλλὰ πλείους. πάντα yao ὅσα τοὺς πρόσϑεν χάμπτει, δύο τού- 

2 post ὁ add. δὲ κὶ 2. ὃ τὰς σαύρας ὁράτω coll. ἃ 3 post βατράχους add. 

zal a 4 ζῷον om. P: ζώων a σαύρᾳ a σαύρας a 6 post 

χάυπτειν add. ἄλλως PR 8 χάμπτονται PR 9 post ὀπισθίων fort. addendum 

ποδῶν ταῦτα et ἔσχατα a 9. 10 πρόσϑιοι καὶ ὀπίσϑιοι PR 10 οὔτε 

ἀνακάμπτουσιν ἃ 11 τῶν προσϑίων PR πρὸς τὸ ἔμπροσϑεν PR 

12 βλαισσὴ Ρ: βλισσὴ R 11 εἰσὶ 8 17. 18 ταῦτα 3] χαὶ ταῦτα PR 

19 post τὸ add. τὰ ἃ τὰ πλεῖστα αὐτῶν coll. PR 21 περιττότατοι libri 

et Arist. Y: περιττότατα Arist. vulg. 22 περιττότατον S 24 ποιεῖται a 

ἔχουσι τοὺ: ἡγεμόνα: coll. PR 25 δὲ om. P 27 πρόσϑεν PR τοῦ 

om. PR 28 μόνους ἔχειν coll. PR τοῦ πολλοὺς --- ἡγευόνας OM. a 

29 μὴ δυναμένων post σχληρότητα (90) ponunt PR 30. 31 τοὺς προσϑίους πόδας PR 

81 τοὺς προσϑίους εἰς τὸ πϑδόσϑεν χάμπτει PR 
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ιά TS δὴ τοῦτο ἔχει πλείους τοὺς ἡγεμόνας xual διὰ τὸ χρῆ- 
» ~ 5» , ΄ Ψ . , 

Gar αὐτοῖς ob νεύσεως χάριν, ἀλλὰ πορείας. ὥστε εἰ μὴ πάντες προηγοῦντο, 
ΤῸΝ - ΄ ὭΣ aes ΄ mt: ΑΚ 
ὄπισϑεν πάντες, ἐνεπόδιζον ἂν τὴν πορείαν. μέλλων ὃὲ λέγειν 

? τὴ t ‘ i t 
΄ - ᾿-»"Ἕ5Έ - “ one 

βλαισότητος τῶν τοῦ χαρχίνου ποδῶν, προαναφωνεὶ ὅτι 187r ἘΕΕΞΡΑῚ 7 
περὶ τς | 

= ΡΈΕΙ +f τς - La » " 4 ΄ , ΄ 

ὁ TAYTWY μὲν OLY τῶν πολυπόδων Ets tO ᾿άγιον αι χαυπᾶαι, ὡς 

- 
' 

oO , , 

χαὶ τῶν τετραπηοῦύῶν O64 τρωγλόδυτα, ταῦτα δέ ἐστι τὰ τξΞτράποοα 

~ ‘ax 5 \ o ν ἊΝ ~ > \ ΄σ 

σαῦραι, χροχόδειλοι, τὰ ὅμοια. αἴτιον G& τοῦ εἰς τὸ πλάγιον χάμπτειν ὅτι 
Ἁ ‘ ΄ TW ὦ , » , ~ 

τινὰ μὲν τούτων τρωγλόδυταά ἐστιν ἐν μόνῳ τῷ χαιρῷ xa? ὃν τίχτουσι, 
τὴ ὯΝ \ ~ ΠΥ Pe -/ ee “Ὁ 4 = = ats as τῷ ¢ he. > P| j= 

τὰ δὲ χαὶ τῷ βίῳ παντί. οὔχουν ἠδύναντο τρωγλοδυτεῖν ὑψηλὰ ὄντα χαὶ 
or , ΄ 5" ss "» ~ wv 

10 ἢ οὕτω χάμπτοντα τοὺς πόδας, ὥσπερ εἴρηται. ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων 5 
χ wee aay ~ -Ὑ Ἂν \ ~ \ Ta > δ» rs 

βλαισοῦται τὰ χῶλα διὰ τὸ μαλαχὰ εἶναι, τῶν 6 χαράβων od βλαισοῦτα! 
5» ‘ \ 

διά τε τὴν σχληρότητα χαὶ τὸ χρῆσϑαι αὐτοῖς Ext τὸ νεῖν, οὐχ ἐπὶ τὸ 
΄ὔ 5 , > 

πορεύεσϑαι: πρὸς γὰρ τὴν πορείαν ypsta τῆς βλαισότητος, ἀλλ΄ οὐ πρὸς 
μ. 

ὃ τὴν νεῦσιν. ἀλλὰ τῶν μὲν χαράβων οἱ πόδες διὰ ταῦτα οὐ βλαισοῦνται. 
~ S 4 , ΄ Ἁ ΄ ‘ 

15 τῶν 65 χαρχίνων ἢ χάμψ'ς els τὸ πλάγιον. ἐπεὶ γὰρ of χαρχίνοι νευστιχοὶ 

υὲν οὔχ εἰσι, πορευτιχοὶ δὲ χαὶ τρωγλοδύται χαὶ σχληρόδερμοι, διὰ μὲν τὴν 

σχληρότητα ποιεῖ τοὺς πόδα: αὐτῶν ἣ φύσις ἐν τῇ γενέσει βλαισούς" οὐ 10 |p OTT, Ss f 
“EO διὰ THY υαλαχότητα ὡς οἱ τῶν ἄλλων ἐν τῷ πορΞξύεσϑαι βλαισοῦντα! 

i ‘ ‘ ‘ ' 3 

, , ΄ ~ , 

ἀλλ εὐθὺς ἐν tH πρώτῃ συστάσει ὑπὸ τῆς φύσεως PAarsodvtar> οὐ γὰρ 

20 δύνανται σχληροὶ ὄντες ἐν τῇ πορεία βλαισοῦσϑαι ὡς of τῶν μαλαχοσάρχων. 
τοῦ δὲ ὅλως βλα!σοὺς εἶναι αἴτιον 7 τε πολυποδία (πάντων γὰρ τῶν πολυ- 

a7~ , \ X 2 78 ν 

πόδων of πόδες βλαισοῦνται ἐν ταῖς πορείαις) χαὶ τὸ τρωγλόδυτα εἶναι. 
\ oOo as ΄ v \ v ΄ ΄ ΄ ὅν ΄ v = 

χαὶ ὅμοιον δή, φησίν, ἔχει τὸ ὄπισϑεν μόνος ὁ χάραβος τῷ πλαγίῳ, OTt- 1 
\ σ , ta “τα , Ἁ ΄ ΓῪ ὕ 

σϑεν λέγων τὸ ἕτερον πλαγιον: ὅμοια οὖν ἀλλήλοις τὰ πλάγια διά τε τὴν 
i i i i 

᾿-" v \ J 2} " \ , 
ὧν ποδῶν" ἴσοι γὰρ “AT ἀριῦμον ἀυφόήτέρων aA ξὶ 25 πολυποῦδίαν χαὶ τὴν ἰσότητα 

~ 5 , ΄ δ Q. ‘\ Vv ’ Α id , ν 

τῶν πλαγίων οἱ πόδες. τοῦ SE πολλοὺς ἔχειν, φησί, τοὺς ἡγεμόνας αἴτιον 

29-7 

\ y , " ΄ 

TO UN χάμπτειν as τὸ πρόσϑεν" χαὶ εἴπομεν πρὸ βραχέος τὴν αἰτίαν τού- 
΄ - ar 
ἴσωνται οὐ τοῦτο ἐδήλωσεν, ὡς ἄν τῳ δόξειεν, 

o v > , sa 4) ~ ~ 

ὅτι οὔχ εἰσι βλαισοί, ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἡνίκα τὴν πορείαν ποιοῦνται βλαισοῦνται, 
> > ΄ ΄ \ > ~. , ΄ 

80 ἀλλ ὅτι πάντοτε βλαισοί εἰσιν: οὐ γὰρ ἂν eta αὐτοὺς ἐν ταῖς πορείαις 7 20 

σχληρότης βλαισοῦσϑαι, εἰ uh ἐχ γενετῆς βλαισοὶ ἦσαν. of δὲ by 

φησί, τῶν ἰχϑύων βαδίζουσιν ὡς οἵ το οἱ γὰρ ἑτερόφϑαλμοι 

πρὸς τοὺς ὥμους στρέφοντες μετρίως τοὺς αὐχένας οὕτω βαδίζουσι. σαφῆ 

O& τὰ ἑξῆς" λέγει δὲ τοὺς ὄρνιϑας ἔχειν πόδας διὰ τὸ uy δύνασϑαι αἰεὶ 

4 βλαισσότητος Ρ: βλεσσότητος R ἀναφωνεῖ Sa 5 πάντα 5 θ χαὶ τὰ 

τῶν PR 8 τούτων om. ἃ 9 τὸν βίον πάντα P ἠδύνατο PR 

11 βλεσσοῦνται utrobique PR 12 χαὶ] καὶ διὰ P: διὰ αὶ ἐπὶ τὸ utrobique 

RSa; οἷ. Arist. PSUY: ἐπὶ τῷ Arist. vulg. corr. P νοεῖν R ante οὐχ 

add. zat P 13 ἀλλ om. Sa 14 βλεσσοῦνται R, itemque porro 

15 ἐπειδὴ PR 16 τρωγλοδεῖται a 19 βλαισοῦνται] βλαισοὶ (βλεσσοὶ R) δημιουρ- 

γοῦνται PR 20 ὡς] καϑάπερ PR 23 τὸ ὄπισϑεν ἔχει coll. PR 

25 ἀμφότεροι S 28 δὲ supr. vers. P? 29 ποιοῦνται supr. vers. S! 

oat v . Ἂς e = « 

30 εἴω S: εἴασεν a 31 ἦταν] ὑπῆρχον PR 94 ἔχει a 
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) MICHAELIS EPHESII IN DE ANIM. INC. 17.18 [Arist. p. 713b11. 71408] 

, “- ὌΠΙΝ τ 5 ~ ΄ ’, \ w~ σ ΄ ᾿ »- 

μετεώρους εἶναι. δέδωχεν οὖν αὐτοῖς ἢ φύσις τοὺς πόδας, ἵνα χοπιάσαντες [δὲ 
(Ce ἐν τῇ πτήσει βαδί paw ἐν τῇ γῇ: πρὸς τούτοις δὲ λέγει τοὺς ὄρνιϑας 

τρόπον τινὰ ὁμοίως ἔχειν τοῖς ἰχϑύσιν" τ ὃὲ τὸ τρόπον τινὰ % 

διὰ τὸ χατὰ ἀναλογίαν ταῦτα 2180 τὴν ταυτότητα. ὅτι 6& ἔχουσιν ὁμοιό- 

τητα, δῆλον: αὐτίχα τοῖς μὲν ὄρνισιν αἱ πτέρυγες δύο χαὶ ἄνω πρὸς τὰ 

πρανῆ. ἀλλὰ χαὶ τοῖς ΠΣ δύο πτερύγια ἐν τῷ πρανεῖ" ὁμοίως τοῖς μὲν 
Dl Δ ἌΣ ae ὅτε c = τ \ \ ~ AYA 5 - \ 

ODVLOly Evy TOLS ὑπτίοις οι πόδες, ἀλλὰ χαι τοις ἰχϑύσιν εν τοῖς VLTTLOLS XA 

ψ. 

ο 

- 
U 

, \ ΄ \ ” 

ς πλείστοις" χαὶ OL WEY ὁρν 3 ς-: () wy ἐγγὺς τῶν πρανῶν πτ ΘΠ ἀντὶ ποδῶν TO 

ἔχουσιν ὀρροπύγιον, οἱ δ᾽ ἰχϑύες οὐραῖον. 

η. 71468 Περὶ δὲ τῶν Gotoa αχοδέρμιων ἀπορήσειεν ἄν τις τίς 30 
] iy t Lied] 

¢ 

Ἢ ἃ χίνησις. 

Δείξας ὅτι ἐπὶ πάντων τῶν χινουμένων ἄρχοντα τῆς χινήσεως τὰ 

δεξιά εἰσι, ζητήσειεν ἄν τις, φησίν, ἐπὶ τῶν ὀστραχοδέρμων τίς ἢ χίνησις, 40 
. y > FY ΄ - " 

χαὶ εἰ υη εχουσι οξζιον χαὶ aot τερύν, πόεν χινουντα!ι. φαίνονται γάρ 

‘ 5 , 

χινούμενα" εἰ οὖν χινοῦνται, ἀνάγχη ἔχειν δεξιά. ϑεὶς οὖν τὴν ἀπορίαν 

ὥ 

‘A ύτ on Ch a 4 = ὶ ep Sy K λύει ταύ =a οὕτω λέγων “7 ὥσπερ ἀνάπηρόν τι χαὶ χολοβὸν δεῖ τιϑέναι 
~ 4 ~ ΄ y 

πᾶν τὸ τῶν ὀστραχοδέρμων γένος, χαὶ χινεῖσϑαι ὁμοίως WG 
΄ ~ c , \ / ~ , . 

Ts ae ἧς τῶν ὑποπόδων τὰ σχέλη᾽. τὰ γὰρ τοιαῦτα χυλιόμενα TOV 
> ~ is Δ uw Pe Ξ \ SEEN ΒΞ , eos 5 ἊΝ SNAG oe Cares τὰ , 

Et, O ODL patvst χαὶ STL τὴς φωχῆς. εἰπὼν OF OTL WES αναπηρον 
ν 

τῷ 
‘ 

δεῖ τιϑέναι τὸ τοιοῦτον γένος, ἐπαναλαμβάνει tov λόγον λέγων ἀληϑὲς μὲν 45 

εἶναι τὸ χινεῖσϑαι τὰ ὀστραχόδερμα" χινοῦνται ὃὲ παρὰ φύσιν. οὐ γάρ εἰσι 

sep ae ἀλλ᾿ ὡς μὲν τὰ μόνιμα ual πεφυχότα, λέγων πεφυκότα τὰ φυτά, 
\ x τ ἢ ν᾿ ΄ 

τοὺς Ὁ TO: τὰ ὅμοια, πρὸς μὲν οὖν τὰ πεφυχότα εἰσὶ χινητιχα, 
ΒΥ ΄ Vv ΄ 

πρὸς δ τὰ πορευτιχὰ μόνιμα, ἔχουσι δὲ χαὶ οἱ χαρχίνοι τὰ δεξιά, φαύλως 
Vv 5 \ YW, ~ 3 ΄ 

ἔχουσιν, ἐπεὶ ὅτι ἔχουσι δηλοῖ ἢ χηλή" μείζων γὰρ χαὶ ἰσχυροτέρα ἢ 
‘ 

Shey meen Orn at ey pA GOOTICGIE ‘Ceo9 Pe EN EOS wear iN mete δεξιά, ὡς βουλομένων φυσιχῶς διορίζεσθαι τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν. 
΄ as \ Nie Nas note eC Ngee ~ vy 5 vy! > , ἢ - 

Bot λεται γὰρ χαὶ Ev τοῖς χαρχίνοις ὡς AML ETL τῶν ἄλλων ζῳων διωρίσθαι 50 
5 πον ΟἹ ΟῚ \ 

am ἀλλήλων τὰ δεξιὰ χαὶ ἀριστερά. χαὶ λοιπὸν περαιοῖ τὸ παρὸν βιβλίον 

Ὁ ὑπουιϊμνήσχων ἅμα χαὶ τῆς Περὶ ζῴων μορίων πραγματείας, λέγων τὰ 
‘ 

. "» “Ὡ wy 5 ~ " > 

μὲν οὖν περὶ τῶν Pepa τῶν τε ἄλλων αὐτῶν, ἤγουν περὶ ὧν ἐν 
Α 7 / \ ~ A , , 

τῷ epi ζῴων μορίων εἴπομεν, χαὶ τῶν περὶ τὴν πορείαν τῶν ζῴων 

χαὶ πᾶσαν τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν; περὶ ὧν πάλιν ἐνταῦϑα ἐποιή- 

on 

\ , ~ \ , Sy ἢ κ ΝΠ ἊΨ; ( ~ 

Sato τὸν hoyov, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. λέγει GE χαὶ ἔπεσϑαι τῇ 
’ ‘ \ ~ 

παρούσῃ πραγματεία τὴν Περὶ ψυχῆς πραγματείαν. 
᾿ 

1 δέδωχε γὰρ Sa 2 ταῖς πτήσεσι ἃ βαδίζαιεν (sic) PRS πρὸς τοῦτο PR γα ὶ f j 

post πτερύγια add. zat a 10. 11 τίς ἡ κχίνησις om. S 12 ante ἄρχοντα 

add. ta PR ὃ. ἐστι PR 14 χινεῖται ἃ φαίνεται PR 15 χινεῖται PR 

δεξιὸν PR 19 ὃ] ὅπερ PR 22.23 πεφυκότα (ter) PRS cf. Arist. SUZ: προσπε- 

φυχότα a Arist. vulg. 25 ὅτε ἢ post γὰρ add. ἐστὶ PR 27 ὥσπερ 

καὶ PR χεχωρίσϑαι PR 30 αὐτῶν libri et Arist. PSU: om. Arist. vulg. 

ol zat τὴν περὶ R 32. 83 ἐποιησάμεθα PR 34 περὶ ψυχῆς πραγματείας a 

‘Téhos τῶν σχολίων εἰς τὸ περὶ ζώων πορείας subscr. ἃ 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis. 

Ἀβασανίστως βλέπειν 157,28. 29 

ἄβρωτος 75,10. 13 

ἀγαϑός. τὸ ἀληϑῶς καὶ πρώτως ἀγαϑόν 114, 

9. 10 sq. 
ἀγγεῖον 33,11 34,33 38,9. 11 56,8 57,5 

ayehatos. ἀ. ζῷον opp. μοναδιχόν 16,5 

ἄγκιστρον 50,9 

ἄγκυρα 61,16 

ἀγκών 86,29. 30.33 544. 186,22 139,1.2 

ἄγριος. 

ἀδηφάγος 98,12 

ἀδιάρϑρωτος 48,21 

ἄδιψος 60,25 63,11 

τὸ ἄγριον χαὶ τὸ ἥμερον 14,36. 37 

ἀετός 20,15 

ἀηδία 23,9 

ἀηδών 51. 
ἀϑερίνη 80,1 

αἰγιαλός 71,14 106,17 

ἀιδιότης 74,24 

αἰδοῖον 88,19 104,2 119,24 128,23. 27. 28 

129,11. 20 sqq. 

αἴλουρος. οἱ κχατοιχίδιοι ald. 49,4 
αἷμα 32,30sqq. 80,1 sqq. 55,19.33.36 56,7 

57,4 sqq. 58,7 544. 59,7 sqq. αἵματα 35, 

2sqq. αἱ διαφοραὶ τῶν αἱμάτων 29,16 sqq. 

τὸ ἀνάλογον τῷ αἵματι ἐν τοῖς ἀναίμοις 

29,21 
αἱματικός 28,20 55,18 αἷμ. ϑερμότης 99,18 

aipdppota 59,37 

αἴνιγμα 135,23 

atvittecdar 3,29 84 15,10 111,29 

αἴξ 64,28 

atpety 139,25. 28 

αἴσϑησις 409.11 144,8 ἡ τῶν χυμῶν 90, 

97 sqq. 91.1 sqq. ἡ ἀπὸ τῆς χαταπόσεως 1 ΜῈ. ἯΙ l 
dist. ἡ κατὰ thy γεῦσιν 91,3sqq. ἡ κοινὴ 

αἴσϑησις expl. 84,18 
αἰσϑητήριον 36,21. 22 40,12 sqq. τὸ π 

τον αἰσϑ. 119,27 τὰ alot. ὁμοιομερῆ ἐστιν 

27,24. 30 
αἰσϑητικός. aist. Φυχή 38,28 57,24 58, 

34.37 59,9 62,1 65,4.5 71,7.8 77,22. 
23.26 78,6 αἰσϑ. μόριον Ψυχῆς 7,11. 12 

αἰσϑ. δύναμις 28,10 45,23. 28 

τιχόν 06,19 

αἰτία ἡ ὑλιχή, 7 εἰδική 5,359.36 91,35 αἴτιον 

τὸ αἰσϑη- 

χινήσεως 111,19 

αἰτιολογιχὸς σύνδεσμος 99,2 

ἀκαλήφη 76,4 sqq. 

ἄκανϑα 28,32 66,5 96,34 αἱ τῶν σελαχῶν 

ἄχ. 42.14 sqq. 

ἀκανϑώδης 42,11 65,35 66,4 75,9 88,29 

95,5. 9 sqq. 

ἀκαριαῖον μεϑίστασϑαι 115,17 

ἀχατέργαστος τροφή 34,8 

ἄκερκος 89,8. 24 

ἀκινητίζειν 91,28 

ἀκίνητος. τὸ ἀχίνητον 104,16. 20 105, 

19 sqq. 106,8. 19. 25 107,9. 11.17 sqq. 

108,7. 21 111,12. 15. 27.29 112,5.'7 127, 

1 sqq. 

ἀχοή 40,30. 31 44,28 

ἀκοίλιος 56,37 

ἀχούσιος 129,1.3.16 dist. ody ἑχούσιος 

128,19. 24 

ἄκουσις 19,2 

ἀκρατεύεσθαι 91,4 

ἀκρατής 90,38 



174 ἀχρίβεια 

ἀχρίβεια 118,5 

{0 1: 19 

ἀχρόπολις 61,37 17,22 

dia 46,39 

ἀλγηδών 30,82 

ἀλέα 64,20 

aheaxtopts 59,34. 35 92,16 

ἀλκὴ 51,5. 25 
See 93,23 105,13) 198: 0: 9: 24 sqq: 

39,11.12 165,18.21 

ek. 

ἀκρίς 

- 
ἀχροποσ 

τὰ ἁλλόμενα 157,17 

ἀλλοιοῦσϑαι 112,25 sqq. 119,2. 

13 129.0 sqq. 

ἀλλοίωσις 112,27 118,1 8 119,18 129,6sqq. 

ἁλμυρίς 68,12 

19.8.1. 91 13958 elon, LO eGo τ ἢ 

τῇς τ 60,12. 16 

ἅλσις 

ἁλτήρ 13 

ἀλλο τως ee 

ἅλως 138,18. 20. 22 

ἀμ ειῖν ae ΠΕΣ ΤΠ 28. ΤΠ 8. ΠῚ 

ἀμείβειν τόπον 157,9 170,19 

ἀμελής. τὰ ἀμελῆ 139,29 140,1 

ἀυνία 80,1 

apvehkos 42,30 48,2 sqq. 

78,27 
9 PrR.¢ "- 

ἀμφώδους 66,2. 37 

ἄμυνα 

ἀυνφώδουν 66,06 67,2 

ἀμφώδοντα 65,30. 38 67,1 

dv Ὁ: ind. fut. 9,17 52,2 106,12 110,23 111, 

25 ce. ind. perf. 157,5 mas dv c. coni. 

57,20 — ἄν (ἐάν) c. ind. praes. 111,1 

perf. 94,35 imperf. 96,6 106,138.14 — 

70,16. 17 110,27. 30 μέχρις 

ἄν ὁ. ind. 161,3 

ὅταν ὁ. ind. 

(ἀναγινώσκειν) ἀναγνωστέον 90,10 

ἀναγκαῖος. τὸ ἀναγχαῖον πολλαχῶς λέγεται 

8,3 ἀν. σῶμα expl. 55,23. 24 

ἀναγράφειν τετράγωνον 184,1] 

ἀνάδοσις 7 τοῦ αἵματος 39,7 

ἀναζυμοῦν 42,56 45,29 

Ἑἀναξωγράφημα 119,27 

ἀναϑυμίασις ἣ ὑγρὰ ἡ πρὸς τὸν ἐγχέφαλον 

99,99. 80 

ἀναιμία 15,31 16,1 
9 9 

11 sqq. v0 29, 

148,25. 28. 31. 35 
ἄναιμος. τὰ avawa 12, 

2isqq. 70,29 11,1 546. 

149,6. 10 

ἀναισϑητεῖν 39,11 

26.31 145,36 ἀναίσϑητος 45,25. 

I INDEX 

ἀνακηρύττειν 135,4 

(ἀνάχτορον) τὰ avdztopa 128,11. 12 

ἀναλογεῖν 40,33 73,3 sqq. 76,2.20sqq. 92, 

27 96,32 140,28 sqq. 156,12 158,19 

ἀναλογία 63,17.18 118,12 ταὐτὸν τῇ ava- 

λογίᾳ dist. φύσει 20,19. 20.25 cf. 170,4 

ἀνάλογος 108,14 118,10 τὸ ἀν. 76,36. 38 

77,1 — ἀναλόγως 98,15 150,17 

ἀνάλογον 109,1 135,15 

ἀνάπαυσις 169,1 

ἀνάπηρος 155,10. 14 170,16. 19 

τῇ διανοίᾳ 128,24 

ἀναπληστιχός το 30,9 

adv. 

ἀναπλάσσειν τι 

ἀναπνεῖν 60,8 sqq. 

ἀναπνευστικός. τὸ ἀν. 2,10. 8] 

ἀναπνοή 2,19. 94 97,3 

ἄναρϑρος 58,5 
dvatépvety 58,29 60,0 

ἀνατολαί 108,6 145,21. 51 

τὸ ἀν. 140,29} 

ἀνατομαί 34,23 44,30 

ἀνατολή, ἀ 

ἀνατολικός. 

ἀνατομ. ἡ. 21,5 128, 

Τ᾽ 

ἀναχαιτίξειν 9,25 

ἄνεμος 106,15. 27 

ἀνεμποδίστως 93,21 94,29 

ἀνένεξις 161,14 

ἀνενεργησία 114,20 

ἀνεξέταστος 22,19 

ἀνεπισχέπτως λέγειν 6,10 

ἀνεπιστάτως βλέπειν 157,25 

ἄνεσις 68,20. 24. 26 

ἄνϑραξ 32,11 

ἄνϑρωπος 84,20. 37. 88 85,6, 9. 16 sqq. 88, 

39 89,8sqq. 135,12.22 136,5. 14 137. 

1sqq. 142,32 143,1.17 144,38 146,10. 

16 147,23 157,14 159,22. 25 160,11. 14 

15 162,23 

ἀνοίδησις coni. 

pis. 

ἐξόγχωσις 42,8 

26,25 27,8 sqq. 43, AVOU.OLOpE τὰ ἀν. 

18. 20 

ἀνόστεος 42,6 

ντανίσωσις 96,25 

ae αποδιδόναι 96,27 

ἀντέρεισις 138,16 199,5. 14 

ἀντιδιαστολή 167,27. 28 

ἀντιδοξεῖν 54,7 

ἀντίξυγος 80,8. 9 

ἀντίϑεσις 145,11. 12 sqq. 

ἀντιχαταλλάττεσϑαι expl. 22,20 

ἀντιχεῖσϑαι ὡς τὰ πρός τι 83,34 104,5 

τὸ ἀντιχείμενον 110,21 sqq. 



VERBORUM 

dvtixdntety 9,25 

ἀντιληπτιχός 27,31 40,34 

ἀντιλογία 10,5 

ἀντιμάχεσϑαι 109,12 

ἀντιπαράστασις 157,30. 31 

ἀντίστοιχος 152,9 154,5 ἀντ 

141.80. ὃ 

24,12 

στοιχοι κινή- 

σεις expl. 

ἀντιστρέφειν 

φουσα 3,02 

ἀπόδειξις ἀντιστρέ- 

ἀντίτυπος opp. ὑπείκων 158,14 167,20 

ἀνυπόδετος 85,22 

ἄνω. τὸ ἀ. (χαὶ ᾿χάτω) τί ἐστιν 140,11 8564. 

τὸ ἄ. (χαὶ χάτω) τοῦ παντός 140,20. 21 

141,13 142,35 145,11: 18: 980.108:8. “τὸ 

τῶν ἀνθρώπων ἄνω 143,17 — ἄνω τῷ 

ἔργῳ 140,15.16 sqq. — 

ἄνω éxetvo λέγομεν οὗ χάριν τὸ χάτω 64,54 

dist. τῇ ϑέσει 
ΕΞ 

ἀνώνυμός τις βοτάνη 15,91. 33 

ἀνωφελής 139,25 

ἀξίωμα 191,14 

ἀόρατος 110,1 

ἀορτὴ 88,90 δ1,1. 70 59,15 60,2 

ἀπαγορεύειν 165,19 

ἀπαϑής 109,4 

ἀπαιωρεῖν 64,12 

ἀπαξιοῦν 11,11 

Brea enna: 10,22 

ἀπερμεῖν 69,7. 9. 14.17 

ἀπεπτεῖν 66,35 73,15 

ἀπε τ (Serv, ἀπερείδεσθαι 106,10.22.30 107, 

Ssqq. 109,6 112,15.19sqq. 124,24 126, 

᾿ 198,8. 15 sqq. 199,2. 21 
ἀπέρεισις 112,20 138,21. 23.33 139,3. 7. 

8 sqq. 

ἀπεψία 59,29 66,33 

ἀπίμελος 64,24 

ἀπλανήῆς (σφαῖρα) 111,27 

ποδία ἣ τῶν ὄφεων 151.10. 17 

ἀπόδοσις 129,9 

ἀποδοκιμάζειν 169,2 

ἀποκαϑαίρειν 19.9. 10 

ἀπόκρισις σπερματιχή, περιττωματιχή Τί, 

4.5 
ἀπολιϑοῦν 6,25 

ἀπορία 31,8 

ἀπορριζοῦν 75,18 

ἀπορροή 121,20 
ἀποσείεσθαι opp. πιστεύειν 104,26 

ἀποσπερμαίνειν 88,20 

ἀπόστασις 147,13 

Ὁποστηρίζειν 101,1 sqq. 108,20 

QR 

ἄτραχτος 178 

ἅπους 10,19.18 68,6 τὰ ἄποδα 68,3 

143,30 153,383.10 156,5 sqq 157,17 

ἀποφυάδες expl. 67,3 

46,34 
ἀράχνης 29,24 

ἀργός. 

ἄρϑ ρον. 

ἀποφυάς. 

ἀπροαιρέτως 

. Σ , x ns - 9 
ὃ μὴ ἀ. τὴν διάνοιαν 391,21 

τὸ τό ἄρϑρον 155,33 τὸ τό ἀρ : 
οὐ ro > Dw / CY Ρ 
ἀρϑρώδης. ἀρϑρωδέστεραι (χαρδίαι) expl. 

38,3 

ἄρχτος ὃ,1 143,31 

ἁρμογή 48,16. 17 163,25 ἡἣ τοῦ γόνατος 4. 

162,3 
ἁρμονία. at τῆς ῥάχεως apy. 41,90. 34 

app.ds 4,29 
ἁρπαγή 94,10 

ἄρσις μηροῦ 163,10. 11 
no 3 ἀρτηρία ἡἧἡ τραχεῖα 40,18. 15 53 04,1 

10.ὄ 11544. 55,2 544. 59,37 doc αἱ περιε- 

χόμεναι ὑπὸ τῶν ἐν τῷ πνεύμονι συρίγγων 

53,31. 35 

ἄρτιος 73,09 74,2 sqq. 87,8 151,19 

apyh. ἃ: 26,12 — 

μνετριχαί, ἀριϑμιητιχαί, ἀστρονομιχαί, φυσι- 

Ge tO Wasa Qe -- 

5.6 ἀρχή (coni. ψυχή) 

144,14. 15.22.23 — ἀρχαὶ τῶν ὀργανι- 

119,30 ἀρχὴ 

ματος (ἡ χαρδία) 59,7 

ὑλιχή, εἰδιχή ἀ. γεω- 

ἀ. χινητιχή 146,2. 

ἐν τῇ καρδίᾳ 

χῶν μορίων expl. τοῦ αἵ- 

ἀρχηγός. apy. coni. πρῶται καὶ ῥίζαι τῶν 

ἄλλων φλεβῶν 57,3. 0 

ἀρχός 67,16 

ἀσαρκχία 64,20. 21 

ἄσαρκος 43,25. 28. 34 89,13- 15. 28. 29 

ἀσαρκώδης 96,16 

ἄσβεστος 32,17 

ἀσκαλαβώτης 108,0 

ἀσκωλιάξειν 142,15. 16 

a 2 5 
oD ran o 

ae 

gO ¢ or oo oy ws 

ἀστράγ oie 89,31 sqq. 90,6 sqq. 162,17 

ἀσύμμετρος 84,18 

ou ιδής 10,19 

ἄσχιστος 90,13. 16 
σώματος 107,22 126,9 

dztopog at. eldos (εἴδη) 13,37 21,19. 20 

ἄτομον τῷ εἴδει 21,18 αἱ at. διαφοραί 

13,24.27 τὰ ἄτομα (ζῷα) 13,15 20,55 

Ἐν 

πος 10,19 εἰς ἄτ. συνωϑεῖν 12,4 



αὐγή 47,39 

φαλαίνης) Behe 10) 

αὐξάνειν 113,2. 13 

αὔξειν 112,25 sqq. 

αὔξη 113,9 

αὔξησις 2,19. 84 74,23 sqq. 88,25 sqq. 113, 

8.19 144,7 

αὐτοχίνητος 104,16 113,30 

αὐτόματος, τὸ αὐτόματον 117,20 118,10 

119,38 --- αὐτομάτως γίνεσθαι 4.91 

αὐχήν 91,22 92.6 sqq. 94,12 143,15 

ἁφή 40,11 sqq. 84,19 

ἄφϑαρτος 110,7 

αὐλός (δελφῖνος, 

ἀφόδευμα 29,13 

ἀφόδευσις 32,18 

ἀφορίξειν 22.10 

ἀφρός 60,23. 24 

ἄφρων 84,387.38 85,1 

ayohos 69,4 

ἄχυρον 138,18 

ἄψυχος. ta aduya 112,10. 11 

Βαάδισις 112,17 138,19 151,381.33 152,21 

161,20. 22 162,7 165,31 

βάλανος ἡἣ τοῦ αἰδοίου 47,1 

βάρος 121,24 

βαρύς 12:τ,91. 82 128,1] 566. 

βασανίζειν 104,24 

βασίλειον. τὰ βασίλεια 128,14 

βασιλεύς 128,10. 11. 13. 14 

βάσις 90,6 154,11 155,30 

βαστάζειν 108,14 

βάτος 95,5.21 96,14 

βάτραχος 168. — (piseis) 95,193.14 ¢ 

βδέλλα 156,14 

βελόνη 16,24 

βήξ 59,38 

βήσσειν 112,21 

Bios 92,12.13 99,30. 34.35 169,9 

βλαισός 168,12 169,17 sqq. 

βλαισότης 109,4. 13 

βλαισοῦν 169,11. 14. 18 sqq. 

βλαστάνειν 75,30 

βλέφαρίς 46,91. 81 48,18 

βλέφαρον 40,29. 32. 33 47,3. 24 566. 

βόνασος 52,08 

16,15 

Ἑ 
Ξ 
Ξ 

σσ 

See 

βόρειος. τὰ B. 140,26. 27 

βορρᾶς 148,21 

βοτάνη 79,31. 33 

I INDEX 

βούβαλος 51,19 

βούλησις 117,15 

βράγχιον 20,22. 26 

Siealusnqy | 
βραδύνειν 98,7 

βράγχια 96,26 sqq. 

βραχίων 86,15. 33.34 92,26. 27 sqq. 104, 

27 105,6 107,1 121,6.10.16.24sqq. 122, 
1 sqq. 188,32 199,1. 8 162,24 

βραχυβιότης 2,23 

Boayvodztvhos 93,06 

βραχύπτερος 20,14 

βραχυσχελής 94.1.9 

βρέγυα 59,92. 95 84,3.4 99,11 136,3 

βρέφος 23,5 39,32 

βρίϑειν πρὸς τὸ κάτω 88,1 

βρῶμα 23,34 

Γάλα 28,31 87,23 546. 

γαμψός 93,20 

γαμφψῶνυξ, τὰ γαμψώνυχα 93,17. 22 159,4 

γαργαλίζειν 65,6. 13. 14 

γαργαλισμιός 65,8 

γαστήρ 167,34 168,1 

γαστρίμαργος εἰς πλῆϑος, εἰς 

67,21. 22 

στροχνημία 84,26 190,2 

τάχος expl. 

γαστροχνήμιον 190.28. 29 

γειτνίασις 64,59 69,28 

γέλως 65,5. 9.10 

ὥσις) 76,17 

5. 26 

γενιχή (xt 

γεννᾶν 14,3 

γένος 20,34 

γέρανος 20,15 21,30 66,25 

γεῦσις 46,9 90,26. 34.37 91,1 sqq. 

γἹεωμετριχός. γ. ἀνάγχαι 153,11 

17, 108,14 544. 109,5. 9 544. 110,11. 14 866. 
Πα 

Υ λίσχρος 98,35 

γλῶττα 46,10 49,32. ὃ 

90 sqq. 90,27. 29 

21 5646. 

γόμφος 90,1 

γονή 28,51 88,16 

γόνυ 104,28 159,94. 86 154,15.16 155,9 

162,12 sqq. 163,2 164,18 165,1 

γραμιμιὴ eddeta 67,8 

7,50, ἘΠ: 6635 We 

yA. πλατεῖα, στενή 49, 

γραμμικχῶς (δειχνύναι) 153,11 

γράφειν pingere 106,27 

γραφή 112,3 
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γυνή 128,21 5646. 

γωνία 89,35.81 90,2.4 ὀρϑή, ὀξεῖα, ἀμβλεῖα 

γ. 153,13 sqq. 

Δάκτυλος 85,36.39 86,4 sqq. 90,14 sqq. 

93,27 139,4 155,22 ὁ μέγας καλούμενος 

ὃ. 80,5.10 ὁ μαχρός 86,13 

6 μέγας 86,12 155,23 οἱ τοῦ ποδὸς ὃ. 

136,4 οἱ τῶν ὀρνίϑων 94,30 sqq. 

δασύπους 89,5 

δεῖγμα 148,21 

δειλός 58,7. 10 

δεῖξις 153,9 154,1 160,24 

δεχτιχός τινος 27,26 

6. 71,2 

δελεάζειν 50,9 

Sedols 97,37 99,7. 17 

δεξιός. τὸ ὃ. χαὶ τὸ ἀριστερόν 14] 

170,26 sqq. 

6 μικρός, 

νοῦ zal ἐπιστήμης 

.20 5366. 

ὃ. ἐστὶ τὸ ὅϑεν ἡ ἀρχὴ χινή- 

σεως 141,29. 80 142,13 τὰ ὃ. πᾶσι ταὐτά 

142,23 

δέρμα 42,23 46,21.37.38 47,4.12 65,13 

93,15 

δήχειν 54,22 

dnAwtixds τινος 108,9 109,28 

δημιουργεῖν 63,29 137,19 

67 Ets 68,26 
διαδιδόναι. 

24 144,16 

διάξωμα 04,91] 
Ν 
διαίρειν. 

διαδίδοσθαι ἐπί τι 130,17. 18. 

διηρμένος 167,5 

διαίρεσις ἡ εἰς δύο 11,18. 

διχοτομίαν 19,26 

διαιτᾶσθαι 66,30 

διάλειμμα 64,23 expl. 75,1 

διάλεχτος DI,11 

διάληψις expl. 140,1.2 146,8 διαλήψεις 

coni. διαρϑρώσεις 142,1. 8 

διάμετρος (κύχλου) 100,9. 7 κατὰ ὃ. xet- 

stat 73,35 κινεῖσθαι 150,6 151,1 157, 

10. 11 165,10 sqq. 166,4 sqq. 

Stavontixds. τὸ ὃ. 115,1 

διανοητός. τὸ ὃ. 113,23 566. 
διάνοια 64,40 65,9 118,28 129,9 κατὰ τὴν 

ὃ. opp. κατὰ τὴν λέξιν 81,12.18 — ἡ 

τῶν λεγομένων (τοῦ ῥητοῦ) ὃ. 20,33 100, 

20 118,15. 16 120,14 122,11 129,30. 31 

145,20 159,13 
διαπνεῖν 45,14 

20 13,12 ἣ χατὰ 

coni. σήπεσϑαι 147,9. 10 

δύναμις 1τῖ 

διαπόρημα 108,8 

διαπορϑμεύειν 40,17 

διαρϑροῦν. ἐπε φλῳδοα 25 49,10 80, 

13 86,36 142,8. 5.33 

διάρϑρωσις ἡ τῶν ΠΣ τον μερῶν 140, 
9.26 4 THs γλώττης 49,27. 36 

parr ὃ διαρϑρώσεις coni. pagal 57,34 

πᾶν 93,26 107,28 

ida στασις 141,8.26 146,2 αἱ 8 ὃ, 140,1. 

9.10 ὃ. λαμβάνειν 76,30. 33 

τέλλειν 167,15 

eee 97,4. 7 

διατρυπᾶν 90,8 

διαφάνεια ἡ τοῦ ἀέρος 40,17. 31 

διαφορά. διαφοραί (γένους) 10,0. 7 344. 11, 

27 sqq. 19,1 544. ἡ τελευταία (ἐσχάτη) 

ὃς 10,10. 26 18,31 19,9 

ἄτομος 19.18.20 εἰδοποιός 

ιεγείρειν 127.5. 6 

ιηϑεῖν 64,10 70,26 

τὸ τοῦ ἀέρος ὃ. 40,51 

ἡ τῶν 

ἐσχάτη coni. 

14,16 19,18 

(1,22, 

ῶ» ὦ» ὦ OY oO OF 

og Oo coni. χάμψις 

διποδία 12,27 sqq. 

δίπους 10,14 566. 

160,5. 8 sqq. 

mtepos 18,33 

ιφυής 61,5 566. 

53,9 566. 

/ tv 12,7 

dtyotopta 10,11 13,36.37 16,24 17,20. 24 

18,8. 12. 26.27 19,16 

δίψα 62,29 

διψητιχός 63,7. 16 

διωχτός. 

115,23 

δόγμα 22,33 

δοϑιήν 58,25 

δοτιχή (πτῶσις) 76,18 

δρόμος 142,22 

δύναμις. 

143,5. 9.29 159,12 566. 

-- 

= 
ἕω" a | 

~ os uy 65,33 
72 ὦ» »9 ὦ» 

τὰ ὃ. 84,34 90,7 
ἴω - 

™ 
ο a [-] = o ot 

τὸ ἐν τῷ πραχτῷ ὃ. καὶ φευχτόν 

7 

ὃ. ποιητιχαί, παϑητιχαί 33,2 

ἡ ϑρεπτιχὴ ὃ. 28,11 Ψυχιχαὶ 

χινητιχαὶ τῶν ὀργανιχῶν μερῶν 144,12. 

13. 20.21 ὃ. ὑπηρετιχαί opp. ἡγεμονιχαί 

114,29 sqq. 115,9. 4 ὃ. γνωστιχαί te χαὶ 

κριτιχαί 114.238. 29 ἡ αἰσϑητικὴ ὃ. 28,10 

» , 

δυνάμεις 

Comment. in Arist. XXII 2, Mich. Ephes. in de part. mot. incess. anim. 12 



178 δύσις 

ὀπτική 45,8 ἡ φανταστιχή 108,6 -- 

ὁρμιητιχή 114,24 coni. ὀρεχτιχή 100, 

.10.11 116,17 — τὸ δυνάμει 92,21 866. 

éyewy τι δυνάμει 119,5 cf. 105,14 152,17 

δύσις (ἡλίου) 108,6 143,31 δύσιν ποιεῖσϑαι 3,6 

δυσχατέργαστος τροφή 66,31. 32 

δυσχίνητος 48,29 74,34 

δυσχολία 10,8 

δύσχολος 198,19 

me bo o7 @m. 

Svopy. δυσμαί 143,21 

δυσμιχός. τὸ ὃ. 140,31 

τὴ ιστος 99,10 

δυσπεψία 59,32 

δύσριγος δῦ,91. 32 

Ἐπ ΜῊΝ 45,14 

δυσχέρεια 329,1. ὃ 

δυσώδης 76,39 

"EyytCerv 148,10.10 167,10 

ἐγχαρσίως (opp. δίχα) διαιρεῖν 28,33 sqq. 

29,2. 3 

ἐγκατασπείρειν 148,30 

χίξζειν 147,15 

ἐγχεντρίζειν 75,39. 36 
38,2 sqq. 

ἐγχατοιχ 

ἐγχέφαλος 37.d08qq. 43,24 546. 

δῦ, 92564. 

ἔστιν 

Neb) pyar Shar tae “tye 

ἀρχὴ τῶν αἰσλήσεων 44,20 sqq. 

ἔμπροσϑέν ἐστι 40,52 sqq. 

ἐγρήγορσις 2,20 

ἔγχελυς 151,7 

ἔδαφος 198,8 

τὰ ἐδ. 90,3 

δυσχινησία 

ms τίνος ἕνεχεν 

9]. 35sqq. 

78,11 
ἐδεστός. 

ἑδραιότης 60η]. 

ἐδωδή 91,2 

ἔϑος opp. φύσις 128,14. 15 

εἰδεχϑής. eldeytéotata coni. ἀηδέστατα 

εἰδιχός. 

9.21. 80 10,6.32 19,31. 82 
εἰδοποιεῖν 10,10. 26 16,28 17, 

40,10 70,37 

οποιός. els. διαφοραί 14,16 19,18 

ahr eesy on ae ae 
τὸ εἰδιχώτατον εἶδος (τὰ eld. εἴδη) 

27 36,17 sqq. 

ν᾿ 
ος. τὰ εἴδη μᾶλλον οὐσίαι τῶν γενῶν 

20, 38.34 21,1sq. 

εἴδωλον. εἴδ. ξύλινα 117,28 

εἰχών 105,13 

εἶναι. τὸ τί ἦν εἶναι i. 6. τὸ εἶδος 32,31 

190,16 

εἰσπνεῖν 112,14 

εἴσπνευσις 97,9 

I INDEX 

τὰ ἔχη: 163,19 

103,23 104,1 128,19. 28 
ἔχγονος. 

ἑχούσιος, τὸ Ex. 

199.2 

ἐχπνεῖν 112.14 

ἐχ πνοὴ 97,1. ὁ. 7.9 

ἐχπυροῦν 39,01 

ἐχριζοῦν 53,11. 12 

ἐχροή 88,5. 12 

ἔκτασις opp. χάμψις τῶν χώλων 96,36, 

37 105,3 152,28 161,26 opp. συστολή 

ISS 5. TGR coni. 

ποδός 150,15 ἡ τοῦ πνεύματος 124,12 

ἐχτείνειν 124.8 128,6 

ἐχτοπίζεσϑαι (8,9 

ἔχτασις πρόωσις 

ἔχφυσις ἣ τῶν πτερῶν 158,31 coni. ἀνα- 

βλάστησις 158,17 

ἐχφωνεῖν 19,11. 18 

ἔλαιον 32,13. 14. 43,1 

ἔλαφος 51,18. 20. 25 52,3 

ἐλαφρίξειν 53,10 

ἐλέφας 48,25 564ᾳ. 87,18. 25 566. 

155,11 164,17 

ἑλίχη 81,19. 20. 22 142,27. 

Md ξ ees 

.86 53,8 89,5 

154,15 

29. 30 

Eh pale V COM OOS 17 

ἐμιβραδύνειν 11758 

ἔμβρυον 42.8.9 112,26 

ἐμποδιστιχός 47,37 

ἐμπρόσϑιος. ἐ. σχέλη 135,11 sqq. ἐ. πόδες 

136,26 143,11 
*éu.Tp0G 

ἔμφυτος θερμότης 10,14 

ϑοχνήμιον 190,9. 27 

ἔμψυξις 97,14 

Evatpos, τὰ ἔναιμα 11,3. 5sqq. 12,20 566. 

13,3 76,12sqq. 89,82 95,19. 26 144,10. 

27 145,34 146,7 147,28.29 148,18. 

29sqq. 149,11 sqq. 157,27 

moda, ἄποδα 149,18. 19 

ἐναλλάσσειν 60,3 

ἐναντιότης 165,3 

ἐνδελέχεια 0,23 

ν ς ΄ 

ἔναιμα ὑπό- 

x 
ἐνδέχεσϑαι, τὸ ἐνδεχόμενον 110,8 sqq. 

111,1. 32 112,6. 10 137,20sqq. 160,21 
ἐνέργεια 114,20 at καϑ᾽ ὁρμὴν ἐνέργειαι 

DiS (a 1.: 19 
ἐνιδρύειν. ἐνιδρῦσϑαι 144,21. 20 

ἑνιχῶς 145,21. 29 

ἐνίστασϑαι πρός τι 6,4 16,33 17,6 103,17 

108,22 
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ἔννοια. at ἔννοιαι τῶν πραγμάτων 115,11 

χοινὴ ἔννοια 191,14 

ἑνοῦν 85,37. 38 87,6 144,18 
ἐνσπείρειν 148,33 

ἔνστασις 54,7. 10 157,31 158,2 

ἔντερον 67,8. 10sqq. 76,34 82,8 93,11. 12 

τὰ χαλούμενα γῆς ἔντερα 156,14. 17 

ἐντομή (7,11. 12. 15.21 5ᾳ4ᾳ. 78,4sqq. 

ἔντομον. τὰ ἔντομα 41,9 70,29 71,5 77,10 

78,2sqq. 82,5.6 151,21 

τὰ ἔνυδρα 188,12 

αἱ ἐξ. σύριγγες (αἱ τῶν μελιττῶν) 

ἔνυδρος. 

ἐἑξάγωνος. 

29,23 

ἑξαδάχτυλος 55,30 

ἐξαιματοῦν 23,35 

ἐξαπλοῦν 150,18 

ἐξηγητής. οἱ ἐξηγηταί 32,28 

ἐξισοῦν 154,27 

ἔξοδος ἡἣ τοῦ περιττώματος 67,16 
ἐξυμνεῖν 26,26 

ἐπαγωγή 26,10 

ἐπαχολούϑησις 150,16 

ἐπιγλωττίς 54,16. 18. 20. 26 546. 

ἐπιδιαίρεσις dist. 

16,1 

ἐπιϑολοῦν 65,11 

ἐπιϑυμητιχός. 

ἐπιϑυμία 117, Mod 

ἐπίϑυμον 75,32 

éxtxatpos expl. 69,34 

extxdhupya. 

37 97,2sqq. 

ἐπιλύεσθαι ἀπορίαν 111,3 

ἐπίνοια 108,1 

ἐπίπετρον 75,34 

ἔπιπλον 65,32 10,14. 19sqq 

ἐπιπολάξειν. ἐπιπολάζοντες expl. 72 

ἐπίπονος 81,12 

ἐπίπτυγμα 80,1. 9 

ἐπίρρημα 137,29 

ἐπιρροή 127,20 

ἐπίρρυσις ἡ ed αἵματος expl. 39,14 
ἐπιστασία 48,2 

ἐπίστασις αὐ 63,4 

ἐπιστήμη. αἱ ϑεωρητιχαὶ ἐπ. 3,21 
ἐπιστημονιχός 116,21 

ἐπιστήμων dist. 

2.2. ὃ 

ἐποχεῖσϑαι 45,28 

ἐποχετεύειν 148,21 

ἐπῳάζειν 167,32. 88 

ὑποδιαίρεσις 15,22. 23 

τὸ “ἐπ: 68,19 sqq. 

τὰ τῶν βραγχίων ἐπ. 96,26. 

.115368. 

πεπαιδευμένος 1,12. 18 

ἐργασία 7 τῆς τροφῆς 899,92. 89 51,4 

ἔρεισμα 165,25. 980 166,1 

ἐρέτης 116,9 

ἑρμηνεύειν 18,28 81,11 

ἑρμηνευτιχός 66,20 

epamiua 115,22 

ἕρψις 104,15 

ἔρως. ὡς γράφουσι τοὺς Ep. peta 

159,26. 27 

ἐρωτᾶν 117,83 
97 

ἐστία 61,57 

πτερύγων 

ἔσχατος. ἐ. διαφορά coni. ἄτομος 19,18. 20 

ἑτερότης 67,36 

ἑτερόφϑαλμος 169,32 

εὐαισθησία 43,28 

l4sqq. 

ebtuévtepos 67,14 

εὔϑυνσις 159,1. ἐὼν 58,22 

εὐθυπορεῖν 158,2 

εὐθηνεῖν 12 

εὐθυπορία ieee 

ebtuwota 135,24 

82,6 

εὐχατέργαστος 66,34 

εὔχρατος 38,33 119,8 

εὐλάβεια φιλόσοφος 3,1 

εὐλέαντος 66,29. 84 

εὐόριστος 33,10 

ἢ τῶν σπλάγχνων εὐϑ. 

εὐπαϑής 36,31 

εὔπεπτος 65,25 66,34 61.11.18 

εὐπεψία 34,3 

εὔπνους 89.95 

εὐσαρχία 93,2 

εὐτελής 19,3 
εὐτραφής 01,18. 19 

εὐφύλακχτος 45,15 
εὔχιλος 67,17. 18 

εὔχρους 62,12 

εὔχυμος 59,36 

ἐφαρμόζειν 104,25. 26 

ἐφεδρεύειν ta ᾧά 167,31 
ἔφελξις 152,11. 14 

ἐφετός 114,8 

ἐφήμερος. & ζῷα 717,35. 36 

ἐφιστάνειν 103,19 

ἐχῖνος ὁ ϑαλάσσιος 11,30 72,6sqq. 73,7 

14.53.4. 75,4 

ἔχις dist. ὄφις 68,13,15 

ἕψημα 39,23 



Ζυμώδης 43,9 

ζωγράφος 118,33 

ζῳοτοκεῖν 93,8 137,6 

Cwotdxos 61,13 65,24 

ζῳοφάγος 98,9 

τὸ τῆς φύσεως ζωπυροῦν 61,38 

ὑγρότης 
ζωπυρεῖν. 

ξωτιχός. ζ. δύναμις 56,5 148,24 

190,1 

‘Hyepovixds. τὸ ἡγεμονιχόν (μέρος) τῆς 
ψυχῆς 121,2 123,7 τὸ ἐν τῷ χριτιχῷ 

(πραχτιχῷ) ἡγεμονιχόν Opp. τὸ ὑπηρετιχόν 

115,9 

ἡγεμών. ἡγεμόνες i. 6. 

168,24. 27. 28 169,1. 26 

ἡδονή 112,28 119,8 120,9 

68,19. 20 69,19 
σεως χαὶ μασήσεως dist. ἡ ἀπὸ τῆς κατα- 

πόσεως 90,26. 27sqq. 

ἦϑος 39,28 
“ 9 2 
ἥλιος 32,3 

€ , dx 

ἡγούμενοι πόδες 

coni. ἄνεσις 
<o δ ἐϊ- , δ ἘΣ ΤῊΝ 

ἡδονὴ ἣ ἀπὸ τῆς γεῦύ 

ἥμερος. τὸ ἥμερον καὶ τὸ ἄγριον οὐ δια- 

φοραί 14,90. 37 

ἡμιχύχλιον {9,0 74,7. 10 

ἧπαρ 23,35 24,3 56,10 58,24 60,21 61, 
4864. 65,24 68,18sqq. 69,22. 25. 34. 38 

70,4. 18 

ἠρεμεῖν 57,25 104,28 105,1. 15 109,5. 9. 
10.26 110,9 112,10. 16 113,10. 11 sq, 
117,29 118,3 122.26sqq. 124,1sqq. 144, 

30. 31 152,24. 21 ἠρεμοῦν expl. 91,80 

ἠρεμία 109,2. Ὁ 112,10. 11 ΤΠ 18. ΤΙ 8 

125,1 
ἧτρον 424.5 84,21 

Θαλάσσιος. % ζῷα 99,17 9. ὑγρόν 99,8 

ϑαυματοποιός 117,20 

ϑεῖν 139,13. 14 
Yetos. ta %. zat χυχλοφορητιχὰ σώματα 

109,23 110,4 
ϑέναρ 57,29 121,12 

θεολογία 7,5 
ἢ , ΡῈ te, § Vhs oad Ξ ~. 
eds. 6 πρῶτος Beds (i. 6. τὸ πρῶτον χινοῦν) 

104,11 ὁ τῶν λόγων ἔφορος ὃ. 104,4 

ϑερμός. τὸ ἔυφυτον ὃ. 23,33 24,1 38,22 

τὸ περὶ τὴν χαρδίαν 97,13.14.31 τὸ ἢ 

ϑερμότερον ἑξαχῶς λέγεται 30,28 

I INDEX 

θερμότης 119,17sqq. 120,3 ὃ. otxeta, ἀλλο- 

τρία 31,19sqq. ἡ ἐν τῇ χαρδίᾳ ὃ. 38,33 

θεώρημα 1.10 153,29 

ϑεωρία opp. πρᾶξις 110,21. 25 

θηλάζειν 113,17 163,16. 18. 19 

θησαυρίζειν 66,19. 20 

ὑλίβειν 139,7. 17. 19. 24 140,38 

JoAds 71,12. 15.19 76,35 

ϑρεπτικός. τὸ Bp. μόριον ψυχῆς 7,10 dp. 

δύναμις 28,11 

ϑύμον 75,31 

ϑυμός 112,28 117,14 

θυμώδης 35,27. 28 

ϑυρεός 42,17 

ϑυτήριον (τὸ ἄστρον) 3,6 

ϑώραξ 82,4 93,12 94,16. 17 123,20 

᾿Ιᾶσϑαι 159,9 

latptxy 3,25 

ἰατρός 32,19 

ἱδροῦν 59,26 

ἱδρώς 59,25 

ἰχμάς 75,38 

οἱ ἀρχαῖοι ἰατροί 83,8 

αἱματώδης ἱδρώς 59,30. 91 

αἱ περιττεύουσαι ἱχμάδες 62, 

7. 8566. 

ἵλεως 68,26 

ἰλύς 28,21 59,20. 22 
ἰλυσπᾶσϑαι, τὰ ἰλυσπώμενα 156,15. 26. 34 

157,4 
ἰλύσπασις 156,138sqq. 157,13 

ἱμᾶν. ἱμᾶσϑαι 87,22. 29 

ἵνα c. ind. fut. 13,35 49,30 — ἵνα i. 4. ὥστε 

59,5 110,19 117.7 127,6 

ἰνίον 99,12 136,2 

ivmons 39,02 
τὰ ἰουλ. 77,18. 20 

ἱπνίτης ἄρτος 22,30 

ἰουλώδης. 

ἱπνός 22,29sqq. 

ἵππος. πομπεύοντες ἵπποι 165,20 

Us. ἵνες 90,1 864. 83,12 

ἰσημερινὸς χύχλος 118,7 

ἰσοδυναμεῖν 94,11 

ἰσόρροπος 94,28 
ἰσοσκελὲς τρίγωνον 159,10 

ἰσοῦψής 150,1 
ἱστορία ἡ περὶ φύσεως 2,4 

ἱστός 100,1 546. 

ἱστουργιχός. i. ἐπιστήμη (ἀράγνου) 29,24 

ἰσχίον 84,28. 28. 20 89,9. 10.18.24. 94 
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l4sqq. 150,30sqq. 155,87 154,17 155, 

10) 18,18 159,15. 177519, 162,14 

ἰσχνός 91,9. 37 92,1 

ἰσχύς 108,32 109, iene. 

ἰχϑύδιον 79,32sqq. 

ty os. οἱ ἰχϑύες 56,24sqq. 68,7. 8. 14. 16 

94,34 

ἰχώρ 28,29 80,8 546. 

Καϑέδρα 84,25 89,10 

xavetos. xata x. 154,7 

χαϑολιχός 18,33 19,3 

χαχίζειν 18,27 

χαχοπαϑεῖν 18,26 

καλός. τὸ ἀίδιον καλόν 114,9 sqq. 

χάμιηλος 52,32 60,2. 4 

χάμπη 156,13 

χαμπή 19.15.11.20 86,15 91,31 95,22. 24 

96,11.12 104,27 105,9 118,14 120,23 

24 121,6 sqq. 122,1 138,33 139,1 149, 
20. 21 sqq. 150,2 sqq. 151,39. 4. 7 566. 

155,7. 8 156,7sqq. 161,7 162,11 sqq. 

χάμπτειν 154,1sqq. 160,llsqq. x. τὸ 

σχέλος περὶ τὴν περιφέρειαν Opp. ἐπὶ τὸ 

χοῖλον expl. 180,34 sqq. ἐπὶ τὸ χυρτόν, 

τὸ χοῖλον 102.24.325.29 163,4.5 164,2sqq. 

χαμπτήρ 061,28 344. 

χάμψις ἡ τῶν σχελῶν 95,31. 32 sqq. 105, 

2 sqq. 135,16 136,1. 10. 16. 19 sqq 137,1 

152,26 sqq. 153,1sqq. 154,4 sqq. 155,10. 

12 sqq. 158,16. 19 160,5. 6 163,25, 26 

χανϑός. οἱ πρὸς τοῖς μυχτῆρσι χανϑοί (τῶν 

ὀρνίϑων) 46,31. 32 47,15. 17 

χαπνός 32,11 

χάπρος 51,13. 17 sqq. 85,23. 27 

χαραβόοειδής. ta x. 80,2 

κάραβος 80,6.9 169,11. 14. 23 

χαρδία 28,10.13 41,17.25 55,25. 86. 37 

56,3sqq. 57,2sqq. 58,2. 8544. 60,10sqq. 

61,36 64,535.40 76,37 77,1.7. 15 84,4sqq. 

97,13 104,2 120,26 121,4 122,29 123,6. 
10 sqq. 124,6 sqq. 135,4. 344. 126,6 sqq. 

129,23. 27 150,1. 8.13 144,24.25 — τὸ 

ὀξὺ τῆς καρδίας 56,22 

ἀρχή 56,35 ἀρχὴ τοῦ αἵματος δ1,4. ἀρχὴ 

τῶν αἰσϑήσεων 44,20sqq. ἡ ἐν τῇ καρ- 

dla ψυχή 147,2. ὃ 

καρηβαρεῖν 89.9.1] 

xapatvos 19,31. 33 80,0. 9. 10 91,15. 18 

¢ 7 ’ 

ἣ καρδία νεῦρων 

χινεῖν. 

181 
, 

χοιλία 

161,13.14.166,11.14 168,21 109,4. 15sqq. 
170,24. 27 

χαρπός 121,10.15 122,8 139,3.4.9.15 165, 

4.5 

χάρυον 108,14. 20 

χαρχαρόδους, καρχαρόδοντα 9],14 566. 

66,36. 91 67,1 
χαταγραφή 125,17 

zataxeppatifery 39,2 63,30 

χατάλληλος 119,19 τὸ τῆς λέξεως x. 63, 

25.26 χαταλληλότερον 126,18 

καταμήνιον 23,4 88,16. 19 

χατάποσις 90,27. 31 sqq. 91,2 sqq. 

zatacxevacety 7,30 12,15. 22. 31 56,28 ᾽ > 

χατὰσχευαστιχός 42,31 

κατάψυξις 97,17. 20. 22. 27 sqq.- 

65,37 66,31 

κατεργασία τροφῆς 34,9 67,10. 12 

χατεργάζεσϑαι τροφήν 

κατεργαστιχός 64,10 

χατίλλειν 85,351 

χάτω τὸ τοῦ παντός 141,3. 12 

χαχεξία 59,26 69,22 

κέγχρος 138,14. 18. 20 

κέντρον 52,4 τὸ τῶν πορφυρῶν xz. 50,8 

τὸ τῆς μελίττης 18,34 5Ξη4ᾳ. --- τὸ τοῦ 

χύχλου 10 5.8 108,15. 117,2 

χ. τῶν ἄχρων 123,21 

8.29 118,13 

χέρας 52,26. 34sqq. 53,8. 12. 14 

ZEPATOO Bae 65,38 67,9. 11 

χέρχος 89,4 sqq. 

κεφαλαιωδῶς 135,18 

χεφαλή 43,23. 34 65,17 sqq. 83,33 91,23 546. 

140,23. 30 156,1. 3 
κέφαλος 712,29 74,1 97,37 

χινεῖσϑαι ὑπό τινος dist. χατά τι 

115,30 sqq. τὸ πρώτως χινοῦν 111,30 

τὸ πρῶτον χινοῦν τὸ ζῷον 120,25 121,2.3 

χίνησις ἡ χατὰ τόπον 108,9. 4 118,8 sqq. 

ἡ χύχλῳ, ἡ ἐπ᾽ εὐϑείας 119,0. 15 ἡ ἄνω 
χαὶ κάτω ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν, δεξιοῦ 

χαὶ ἀριστεροῦ 145,12.13 ἡ zat” ἀλλοίωσιν 
127,26.27 ἡ ἑκούσιος 103,23 αἱ οὐχ 

éz. 104,1 
χινητιχόςς. τὸ πρῶτον x. 111,27 114,4 

τὰ χ. μόρια (ψυχῆς) 7,14 sqq. 

χίων 90,3 108,14 109,10 

χλάδος 141,13. 16 
χνήμη 89,13 104,28 139,9 162,19. 23 

χοιλαίνειν 8,22. 29 6,11 67,12 sqq. 

κοιλία 5,22 6,13 23,35 34,8.10.13 42,4sqq. 



182 χοῖλος 

πος 566. 02,8. 1d 566. 04. D2 9. 99 66, 

1. 2. 16sqq. 70,14 sqq. 74,13. 16 Ἐπ 

75,3 sqq. 82,7 84,6sqq. 161,23 ἡ 

ἄνω (κάτω) xorkta 34,19.20 — αἱ τῆς 

κοιλίαι 56,36 57,11 sqq. ἡἣ μέση 

μητρός 

καρδίας 

he See 

3,9 
ee 

11.13 sqq. 160,13 

χοιλότης. αἱ τοῦ οἰσοφάγου χοιλότητες 66, 

14 αἱ τοῦ ἐντέρου 67,13 20 

κόλλα 98,35 144,12 

χολοβός 170,16 

χολοβοῦν 94.34.35 152,13 

χολόβωσις 152,9 

χόνδυλος 80,18 

χονία 32,16 

χοντός 106,1 sqq. 

χοπιᾶν 170,1 

x070¢ 39,18 

κοπρῴδης 67,29 

χόραξ 20,12. 25 21,24 

κόρη 40,15 45,5. 8.10 

κόρος 98,14 

κορυφή 84,4. 5.30 140,28, 80 143, 
158,8. 4 

χορώνη 21,26 

κόσμος (ὃ σύμπας) 108,18. 19 105,21 109, 
22 110,15 

χοτυληδών 83,7 

ουφότης 127,24 

χοῦφος 127,30 128,2 sqq. 

χοχλίας 9,18 22,95 

κρανίον 93,13 

χρᾶσις 69.37 

κρέξ 94,33 

zpitns 1,7 

κριτιχός 1,24 108,8 τὸ 

χροχόδειλος 49,37 50,2 

91,9. 10. 20 169,7 

zpou.y.voyv 75,30. 34 

χαρδίας 57,22 — ἡ τῆς 

1 18 
χ. τριγώνου 153,17 

zp. 103,10 
e , 

“POX. ὃ ποτάμιος 

χρόταφος 47,15 

χρυσταλλοειδής. xp. ὑγρόν (τὸ τῆς ὄψεως) 
27,32 45,1. 2 346. 

χρύσταλλος 32,23 

κυβερνήτης 106,30 107,8. 15 

κύκλος ὃ ὁρίζων, 6 μεσημβρινός, ὁ ἰσημερινός, 

ὁ λοξός 72,36. 94 73,8. 10. 13. 15 

72,36 73,4. 21 
κυχλοφορητιχός. τὰ Veta χαὶ χυχλ. σώ- 

ματα 10923 110,4, 

48,2 sqq. 

; 
χύχλον 

γράφειν 

κ. περιφέρεια 190,9. 18, 20544. 150, 

I INDEX 

χυλίεσϑαι 170,18 

χυλινδροειδής 27,11 

χύλινδρος 95,2 118,31 

zvpatvety 150,1 

χύμανσις 156,7 568. 157,12 

χυνόδους 51,10 

χυνοραΐστής 49,2 

xvACE LY. 

azuTttacety 96,13 

zUptos. πὸ x. τῆς Cwns 16,3 

76,12. 13.19.20 τὰ 
υόρια Hs 

τῶν αἰσϑή- 
σεων κυριώτατα 

ἄκυρα ὅ,0. 11. 12 

τ μα ἔρεια 609,96 64,8 136,1. 

9. 15. 99 150,10. 12. 22 sqq. 160,12 

ἐπὶ τὸ x. χάμπτειν (χινεῖσϑαι) 165,5. 6 

ρτοῦν 42,20 coni. κοιλαίνειν 49,35 150,17 

κύστις O4,9 62,18.32.37 63,3sqq. 64,4.5346. 

68,11 69,8. 9sqq. 99,3 

κύτος 41,11 τὸ τοῦ σώματος x. 80,12. 14. 

17 94,387.88 τὸ τῆς χοιλίας 74,33. 36 

χῶλον 86,17 95,16. 17 105,2 123,15. 19. 26 

125,10. 12 155,19 169,11 

κωνοειδής 27,11 

χώπη 79,31 86,13 93,28 151,15 

χυρτός. 

Λάβραξ 20,26 72,29 74,1 97,37 
λαγώς 51,9’ 

λαίμαργος 75,13 98,12. 14 

λαλεῖν 29,8 

λαμπρότης 98,34 99,1 

λεαίνειν 6,11 23,34 49,30 54,21 55,16 

λειτουργία 163,17 ἡ πρώτη A. τροφῆς 83, 
33 94,1. 2. 18 

λεμβώδης. λ. πλοῖον expl. 189,5 

λεπταῖς 71,25. 27 

) Hoga 98,33 “τὰ ἃ. 63,21 

62,31 63,13 98,33 99,1 

λιχνότης 

λογίζεσθαι 22,10 

A. ψυχή 85,12 sqq. 

114,31 

λόγος. h. προφοριχός 19,10 λ. ὁριστιχός 6,6 

— τῷ λόγῳ λαβεῖν expl. 104,19 — λόγον 

λογιχός 71,2 

λογιστιχός. τὸ A. 
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ἀρχῆς ἔχειν 71,10 A. ἔχειν σημείου πρὸς 

τὸ πᾶν 109,14. 15 

λοξῶς coni. παρεγχεχλιμένως Tope 

105,22 
λορδός 150,27. 88 151,1 

λορδότης 150,27 

λυγίζειν 42,18 

λύγος 42,18 

λύσις ἀπορίας 21,3 

λύχνος 19,1 

ἡεσϑαι 

Μάϑημα. τὰ μαϑήματα 113,24 

μαϑηματιχός. μ.. σημεῖον i. 6. ἀμερές 159,4 

— 6p. 8,8. 4 116,22 

μακχρόβιος 43,26 

μαχροβιότης 2,23 43,28 

μαχροδάκτυλος 93,35 

μαχρόπτερος 20,14 

paxpooxeAys 66,25. 28 93,30. 34.35 94,5 

paddéxta 22,10 41,10 71,33. 34 76,8. 13 
80,12 81,4. 9 sqq. 82,5. 12.15 143,27 

μαλακόσαρκος 96,29 169,20 

μαλακόστρακα 71,34 76,8.9 79,27 81, 

Ὁ 864. 82,5 

μανότης ἡἣ τῆς σαρχός 64,10 

μασᾶσϑαι 90,258. 26 91,20. 21 

μάσησις 90,26 

μαστός 86,36. ὃ8 87,3 sqq. 88,4 165,18 
μασχάλη 65,6.7 87,18. 20. 28 

μάτην οὐδὲν ἡ φύσις ποιεῖ 187,16. 17.23 
160,20 

μεγαληγορεῖν 103,24 

μεγαλόφλεβος. τὰ pey. 58,20 

μέθοδος 9,36 ἡ φυσιχὴ μ. 137,16 

μεϑύειν 64,40 65,1 

μέλιττα 29,21 78,24 sqq. 83,24.27 168,7 
μεριχός 19,3 104,26 

μεσεντέριον 34,21 

μεταβαίνειν 111,13 

μεταβολή 113,9 ἡ κατὰ τόπον 112,17 
113,5.12 118,27 138,5 139,19. 20 141, 
25.29 sqq. 142,4.5 145,5 146,9 150,16. 
17 153,8 154,18 156,5. 6 

μετάστασις 109,24 

μετεωρίζειν 162,31. 32 163, 

μετεωρισμιός 109,0 167,35 

μετέωρος 170,1 

μετριχός. οἱ μετρ. 49,19 

μῆνιγξ ἡ περὶ τὸν ἐγχέφαλον 38,36 

τὰ μ. 

7.9 168,3 

νηστεύειν 189 

μηρός 84,26 8 

20 ite if. 

μηρυκάζειν 67,2 

μήτρα 88,14 112,30 

μιχροπρέπεια 19,5 

"1659 167,34 168,9 

μνήμη 108,12 

μονὴ 80,10 

μόνιμος. μ. € 5 

μονόϑυρος expl. 71,24 

povdxepos 53.3.4 

pevoxothtos 65,33 75,4 

μονοχότυλος 82,23 sqq. 

povoouns 61,5 544. 

μορφή 23,13 

μόειν 47,4 

μυελός 28,51 36,33. 35 37 

6 βαχίτης μὲ 99,13 

μυῖα 29,21 79,8. 19 168,7.13 
μυκτήρ. puxtipes 6,13 44, 

14.17 49,6 544. 

48.36 

pdovpos 52,19 

2 5η6. 38,1 566. 

27 46,15 47, 
3 ΟΝ 
ὁ τοῦ ἐλέφαντος μ. 

pv. στόμα expl. 98,31 

μύρμηξ 12,8 13,31 15,5. 6 

μῦς 119,30 

potes 71,17 76,26, 29 sqq. 

υῶνυξ. τὰ μώνυχα 84,34 86,27 89,31 

90,7. 9 

Νάνος 84,38 8,1. 2 

νανώδης 84,37 87,38 89,28 9 

yvdpx7 95,10. 12 96,15 

ναστός 63,33 

νεῖν 93,29 96,2 98,2 169,12 

νεογνός 31,4 53,18 

νεύειν πρός τι (ἐπί tt) 56,7 140,22 159,27 

164,11 

νεῦρον 956,30sqq. 88,33. 34 115,5. 6.14 

117.25 119,7.30 120,1, 123,12 sqq. 124 

10 sqq. 125,20. 21 130,8 144,25. 26 

πὸ v. 115,6 

94,24. 25 

γνευροσπαστιχός. 

νευρώδης 88,22 89,2. 18 

νεῦσις 95,24 96,4. 5. aa 
vevotixds 79,27. 28 80. 

167,14. 169,15 
νεφροειδής 69,23. 8] 

νεφρός. νεφροί 61,35 63,20sqq. 64,21 544. 

τὸ τῶν νεφρῶν χοῖλον 64,1 ν. ὁ δεξιός, 

19. 169.3..14 
19.20 95,16 

it 

Conk w+ — 

6 ἀριστερός 64,12. 13 

νηστεύειν 67,27. 28. 33 
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7,3 sqq. 

ἡ ἀπὸ τῆς γῆς v. 92,8 

νοσαχερός 62,14 

νόσημα. 

Sulton 

νοητός. τὰ Y. 

νομ. ἡ. 

τὰ ὀξέα v. 69,3. Ὁ 

νότιος. τὰ νότια 140, 26.31 

νότος 143,21 

νοῦς. ὁ ν. τῶν πρός τι ἐστίν 6,39 7,1 sqq. 

νωϑρός 58,4. ὃ 

νῶτον 64,19 76,26 92,31 124,26 126,21. 24 

Eavtds. ξ. χολή 33,24 

ξυλάριον 83,16 

᾿Οβελισχολύχνιον 79,7 

ὀβελίσχος 79,7 

ὀγχοῦν 42,6 

ὀδούς, ὀδόντες 34,1.19 51,1 sqq. 66,7 sqq. 

74,14. 22 75,3 sqq. 80,23 

ota§ 115,17 

olsopdyos 34,19 50,2.7 53,23. 29.34 54, 

2.3 66,12. 13.15 90,36 

ὀλιγαιμία 60,28 

6Alyatpos 62,26. 29 92.2 

ὀλιγοποτεῖν 62,26. 28. 31 

ὀλιγόποτος 60,25 63,10 

ὀλιγόπους 78,8 

GAtyotpogety 98,13 

ὁλοϑούριον. τὰ OA. 10,22 

δλόππερος.- ta OA. 158,17. 25.30 159,3 

167,13 

ὁλοφυής expl. 

ὁμιλία 128,26 

ὁμόξυγος 56,9 

ὁμοιομερής 26,24. 25. 34 27 

27 546. 

ὁμοιοῦν 81,18. 19 

ὀμφαλός 93,8. 11 544. 

92,20. 99 

9. 16 sqq. 28 ? 

ὁμώνυμος 2,383.36 — ὁμωνύμως 2,36 

ὀνειρωγμός 119,24 

ὀνειρώττειν 3,18 

ὄνος 84,31. 32 

ὄνυχες 89,33 93,20. 24 136,23 
ὀπή 167,22. 31. 55) 

¥ ΓΕ 
OVUS 

I INDEX 

ὀπίσϑιος. τὰ ὁπ. σχέλη 135,11. sqq. 
ὀπισϑονόμος. ὀπ. βόες 48,31 sqq. 

ὁπλή 85,23 89,383 162,35 

ὁπλίξειν 47,7 
ὁπός 78,16 

ὀπτιχός. 6. δύναμις 45,8 
ὅρασις 79,3 

ὀργανιχός. τὰ ὀργ. μέρη 117,26 119,30 

120,1.4 139,30 140,1.2 1429,4.7sqq. 
144,12sqq. 145,4 sqq. 146,1.3 sqq. 147, 

3.7 148,11. 19 

ὄργανον 78,36. 37 79,4 85,9sqq. 93,31. 32 

τὸ σῶμα ὄργανον 8,15 

6pextixds. Op. coni. 

114,5.6 121,38 τὸ ὀρεχτιχόν 7,12 

ὀρεχτός. τὸ ὀρεχτόν 114,5 

ὄρεξις 103,3 113,23 114,18 566. 
117,10.11.14.95 120,12 123 

ὄρϑιος 60,32. 33. 35 

ὀρϑοπεριπατητιχός 140,15 

Optsttxds. Op. λόγος 6,6 

ὁρυᾶν 117,9 

ὁρμὴ 103,38.7 114,24 115,7 123,10 
tt ἐστῖν 115,24. 25 

ὁ. δύναμις 114,24 120,5 ὃ: 

ψυχή (δύναμις) coni. ὀρεχτιχή 115,25 
123,28 τὸ ὁρμητιχόν 118,5 

ὄρνις, ὄρνιϑες 49,6 sqq. 63,26 68,10 92, 

4sqq. 135,22 136,16 137,1. 2 157,25 586: 

108,4. 159,21 160,1 162,1 sqq. 166,20sqq. 

101,8 sqq. — ace. plur. ὄρνις 159,2 

ὅρος. χοινοὶ ὅροι (τῶν ὀργανιχῶν μερῶν) 144, 

20. 22 145.5 147,6 

ρροπύγιον 94,2sqq. 158,19.21 sqq. 170,9 

Ana τῆς 127,16 

Opuntizn δύναμις 
ΡΣ ἢ " 

115,15 
3,10 127,4. 9 

ὁρμὴ 

ὁρμητιχός. 

— 

Opyts. dpyets 99,3. 4 

ὀστοῦν. τὰ ὀστᾶ 37,11. 28 41,18sqq. 123,26 
Σ 

ὀστραχόδερμος. τὰ dotp. 28,7 71,21. 

31 sqq. 72,9. 12 73,1 544. 76,13 79,25 
81,3. 14 142,26 170,13. 17 586: 

ὄστραχον 71,23sqq. 76,25. 28.32 142,30 
ὄστρειον 79,3 

ὀστώδης 42,13 88,23 

ὀσφραίνεσθαι 44,32 

ὄσφρησις 44,26 

ὁσφύς 64,20 84.21.24 89,9 136,6.7.9 139,9 
162,15 

οὐρα 89,8 95,1. 3.7.15 98,32 149,3. 4. 29 
ἡ τῶν ἰχϑύων 96,13. 15.17 

οὐραῖον 95,10 170,9 

οὐράνιος. τὸ οὐρ. σῶμα 8,18 
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οὐρανός 107,9. 12 544. 109,10 sqq. 110,11. 

14.sqq. 111,5. 6.12 sqq. 140,16. 21 148, 
18.19 staves palatum 66,6. 7 

οὐρεῖν 71,19 

οὐρητιχός 62,17 

οὖρον 29,14 71,19 88,17. 20. 29 

οὖὗς. ta ὦτα 45,19 46,12. 17.19 47,19 

οὐσιοῦσϑαι 6,5 11,55 36,17 70,37 

οὖσι mons διαφορά 70,36 — οὐσιωδῶς ὑπάρ- 

χειν 14,19 

apts ¢ 49,6.25 68,3sqq. 91,23 91,22sqq. 95, 

23 99,4.5 142,9 149,19.24.31 sqq. 150, 
se 151,4 156,11. 29 157,17 

ὀφιώδης. οἱ do. τῶν ἰχϑύων 95,21. 25. 

31.34 τὰ dy. 149,34 151,2 
ὀφρύς 48,16 
ὀχεία 88,25. 32 

ὀχεῖν 118,17 sqq. 

ὀχετός 59,17 

ὀχεύειν 113,17 

ὄχημα 45,28 

ὄψις 40,14 sqq. 44,28 

οὐσιοῦν. 

ΠΠάγχαλος 128,21 

παϑητικχός. τὸ π. 120,10. 20 

πάϑος. τὰ κοινὰ πάϑη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 

σώματος 14,30 πάϑος expl. 70,36 

παιδεία dist. ἐπιστήμη 1,13 

παιδεύειν. ὁ πεπαιδευμένος dist. ὁ ἐπιστή- 

pov 1,5. 7. 13. 22. 23 

παιδιά 83,14 

παλαίστρα 155,14. 15 

maktvoctety 9,26 

παλίρροια 62,16 

παμμέγας 158,30 

παναλήϑης 4,385 127,13 159,17 
παραγράφειν 114,27 

παράδειγμα 9,2. 13 

mapattetodar 113,1 

παράλληλος. éx x τιϑέναι (κεῖσϑαι) 55,20 
83,7 116,28 

παραλύειν 78,7 

παραφυάς 52,36 

mapeyxhivery 94,29 — Οπαρεγχεχλιμένως 

165,22 

παρεμβάλλειν 98,21 
mapevetpety 5,15 

Participium ἀναχολούϑως usurpatum (ef. 

vol. XIV 3 p. 269) 49,29.30 53,15. 16 

πλάσμα 185 

60,27 63,18 69,16. 17. 26. 27 sq. 70,21. 
Be Ae ΟἹ 20 78,11. 103,9 

148,23 149,12 all. 

πάτταλος 75,30. 35 

130,29. 131,1 

TROY 122,30 

παχύνειν 156,22. 24 

πέδον 143,26 

πεζός. 7. μάχαι 93,19 τὰ πεζά 138,10 

πελάγιος 11,14 

πένταϑλος 139,10 

περαιοῦν 170,28 

περιαγωγή 118,25. 26 

περιεργασία 128,26. 27 

περίεργος 19,14 48,6. 7 

περινενοημένως 161,10 

περιπνευμονία 69,3 

περιτομή 47,2 

περιττεύειν (7,34 

περιττός. περιττότατοι expl. 168,22 

περίττωμα 29,12. 18 34,28 sqq. 35,23 55, 

24.26 62,3 sqq. 63,12 64,7.9 68,9 69, 

21 sqq. 70,10 

περίττωσις ἡ τῆς τροφῆς 70,7.8 84,29 88, 

15.21 140,12. 18 

περιφέρεια 108,15.16 ἡ χυρτή, ἡ κοίλη 

περιφέρεια 190,1 sqq. 150,11 sqq. 160,12. 

13 161,7.18 162,9.21 166,21. 22 sqq. 

πέτρα 71,24. 27 544. 75,19 

πεύχη 32,13 

πεφειδημένως τὰς 

πέψις 89,20 84,3 

πηδάλιον 94,0. 8 158,20. 20. 91 

πηδαλιώδης 79,18. 19 

ta mw. 79,14 

τροφὰς λαμβάνειν 54,2 

πηδητικός. 

πηλός 93,34 

πηροῦν 46,26 49,37 

πηχὺς 139,3.8 

πιέζειν 86,7. 8. 139,5 sqq. 

πιλεῖν 119,9 

πιμελή 28,30 36,10 sqq. 64,21. 24 

πιμελώδης 37,18 sqq. 64,17. 25. 26 

πίσσα 43,1 

πιστοῦσϑαι 142,13. 20 

πίων 58,21 

πλάγιος. ta TA. 79,22 149,23. 27.28 150, 

4.5 167,238.26 168,7.10.23 169,5 546’ 

τὰ τοῦ παντὸς TA. 140,25 143,20. 23. 31 

πλαχώδης 80,6 

πλανᾶσϑαι 118,20 

πλάνη 67,5. 6 

πλάσμα 108,18 



186 πλαστιγξ 

πλάστιγξ 49,17 

πλατυδάχτυλος 92,17. 18 

πλατύνειν 32,29 

πλεγμάτιον 89,8 

πλεχτάνη 83,7. 11. 13. 19 

πλευρά 65,2 

πλευρόν 150,35 

πληϑυντιχῶς 145,25. 26 

πλῆκτρον 52,6 93,18. 23 

πλήρης πρᾶξις exp]. 23,20 

πλοῖον 106,1 544. 111,17. 18 

πλωτός 93,33 

πνεῦμα 108,25 120,13 

15 13218) 127-21 

30 124,6 sqq. 

πνεύμων 20,22. 25 53,29. 31 54,9 60,9 sqq. 
62,25 sqq. 63,4 sqq. 69,2. 6 sqq. 99,17 --- 

ot πνεύμονες (ϑαλάττια φυτά) 75,22 sqq. 

ποδότης 9,33 

ποηφάγος 98,9 

πολέμιος 128,21. 23 

πόλις εὐνομουμένη 128,9. 14 

πόλος 107,31 eT Zar aU Ser 

35 86,21. 26. 28 

TO σύμφυτον TY. 

τὸ ἐν τῇ χαρδίᾳ 88, 

πολυδάχτυλος. τὰ x. 84. 

90,10. 18 

πολυειδής 43,18. 22 

πολύμορφος 48,20. 21 

πολυποδία 85,4.5 169,21. 25 

πολύπους 41,12.14 80,17. 20.26 sqq. 82, 

19 sqq. 83,13. 18 — τὰ πολύποδα 143,25. 

30 151,21 152,8 153,10 166,6 168,7. 19 
169,5 

πολυσαρχία 43,36 

πολύσαρχος 43,35 84,5 

πολυσχιδής 18,39 52,35 

1 sqq. 

πολυτόχος. τὰ π. 

28,19 τὸ π. 

ye te 85,36 70) ay JUS) 

που πεύειν. 

πόνος 100,1 

πορεία δ0,99 95,23 104,13 pear 138,11 

149,1 161,1. 9.13 169,2. 3. 13. 22 sqq. 

αι 93,22 138,9. 4 158,6. 7 169, 

πομιπεύοντες ἵπποι expl. 165,20 

πορεύεσ 

18. 18 

TOPEVTLXGS. Coa 77,7.9 79,28 80,3 

82,20 95,17 169,16 170,24 

πόρος 7536.38 77,4.6 π. φλεβιχοί 28,21 
\ 

οἱ ἀπὸ τῶν νεφρῶν πρὸς τὴν χύστιν φερό- 

μενοι 64,4 sqq. x. ἣ τὸ περί 

tat 82,1. ὃ. 8 

πορφύρα 50,7 

54,8. 15 

ττωμα ἀφίε- 

-- oma (gh 
ποτον 

I INDEX 

ποὺς. οἱ ἐμπρόσϑιοι (ὀπίσϑιοι) πόδες 48,36. 

δ᾽ 148,14.15 163,28 164.1 544. --- οἱ 

τῶν τευϑίδων καὶ σηπίων πόδες πῶς ἔχου- 

σιν 82,35 sqq. 

Tpaxttxds. πρ. μέρος Ψυχῆς 103,9 sqq. 

πραχτός, τὸ πραχτόν 113,25.26 116,20. 

21.25 

πρᾶν ἧς. τὰ πρανὴ (τοῦ σώματος) 48,11. 13 

56,14. 17. 20 92,23 96,1. 6. 18.21 98, 
3 sqq. 170,6.8 

αἱ κοιναὶ zp. (τῶν ζῴων) 23,24 sqq. 

ἡ τῆς χαρδίας 23,32 24.1. 2 

πρίζειν 85,11 

πρίων 38,25 

προαίρεσις 65,10 113,22 

mpoatpetds 113,23. 24. 26 

πρᾶξις. 

προαναφωνεῖν 109.4 

πρύβασις 153,23 154,12 

πρόβατον 64,22. 25. 29. 30 

πρόβλημα 107,16 135,18 160,24 

προγεύεσθϑαι 90,26 

προδιορίζεσθϑαι 144,11. 26 
mpoévetts 161,12 

προηγουμένως 92,37 

πρόϑεσις ἡ εἰς 59,17 

πρόλοβος 66,24. 29 67,3 72,2 

προνοεῖσϑα: 68,20 

πρόνοια. πρ. ποιεῖσϑαι 98,9. 10 

πρόξ 30,4 

προοδοποιεῖν 98,17 

προπετής 159,20 165,16 

προσαγγελία 129,4 

πρόσγειος 71,13 

προσδιορίξεσθαι 13,30 18,20. 21 119,3 

πρόσκχκρισις 113,19 

πρόσχρουσμα τῶν ὄψεων 48,5 

τέλλειν 167,34 

προσυπαχούειν, προσυπαχουστέον 

98,19 197.9. 136,13. 145,29 

φύεσθαι. 
9,17. 18 566. 

προσσ 

89, 19 

προσπεφυκέναι 71,24. 25. 28 

16,24 167,9. 13.26 168,7. 

vats coni. προβολή 84,24 

mov 52, Ξ 

pres aos 8,6. 7.9 116,24 117,3. 4 
ral Tp. oy 116,33 

των 116,29. 30 

οτείνειν 111,4 sqq. 

πρότερον χρόνῳ dist. φύσει (τῷ 
oi) Ἢ 7.28. 29 

ποίητι- 
πρ. μείζων, ἐλάτ- 
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προωϑεῖν πόδα 165,26 

πρύμνα 108,20. 27 111,17 

πτέρνα 84,22 136,3.9 153,18.56 155,21.22 

πτερόν 20,22 47,7. 10 62,51 78,9 sqq. 158, 

18.31 159,23. 26 160,2.3 
πτερύγιον 88,28 93,28. 29 95,18. 21 sqq. 

96,1 151,2. 6 sqq. 170,6.8 
πτέρυξ. πτέρυγες 92,25. 26 sqq. 93,17 180, 

13.14 143,7 158,18 159,27 166,27 sqq. 

167,1 sqq. 

τὸ mr. 18,13. 14 

170,2 
πτητιχός 47,6 93,15. 37 158,28 

πτύειν 112,21 

πυγή. 

πυραχτοῦν 80,21. 33 

πυγαί 84,25 

πυογίτης 20,123. 15 

πυρία. πυρίαι αἱ ἐκ τῶν μύδρων ἀποτινασ- 

σόμεναι 39,30 

“Ῥανίς 5,23 
ῥαφή 48,14. 15 57,28. 58. 34 58,1 564. 

ῥάχις 4,22. 28 81,12. 14 546. 41,18. 20. 30 

60,22 76,26 123,27 180.2 544. 156,13 
payttys μυελός 37,17. 19.35 99,13. 14 

ῥέπειν μήτε ἔμπροσθεν μήτε ὄπισϑεν 94,28 

ῥητίνη 92,18. 14 

δητόν (Δριστοτέλους) 20,33 

διγοῦν 55,32 72,18 

ῥίζα 65,385 141,2.12.16 144,15. 23 

(ῥιζοῦν). ῥιζοῦσϑαι 45,5 ἐρριζῶσϑαι 124, 

14 141,4158,20. 82 161,9 

δίς, ῥῖνες 46,12 96,38 

ῥοπή 38,30 

puds expl. 59,27. 28 
δύγχος τὸ τῶν ὀρνίϑων 49,8 52,22 92,4 93, 

23 τὸ τῶν σελαχωδῶν 98,20. 23 

ῥυγχῶτός. τὸ p. 11,1.2 18,18. 19.21 

- 

Σάρκινος 40,92 

σαρκοφάγος 92,11 

σαρκώδης 56,19 65,1. 3 66,5. 16 84,24. 26 
86,37.38 87,1 89,1.9.12sqq. 95,9. 14.15 

σάρξ 40,7 sqq. 44,24 45,24. 25 65,27 sqq. 

187 
΄ 

GOU.090S 

ἢ 0. οἷον χρᾶμιά ἐστιν αἰσϑήσεως χαὶ αἵ- 
| ᾿ j 

ματος 43,29. 30 

σάττειν 539,11 

σαύρα 90,24 151,6 108,9 109,1 

σαῦρος 108,4 

σαφήνεια 9,3 14,3 90,21. 22 104,4. 118,2 

σαφηνίζειν 9,18 81,12 

céhayos. τὰ σ. 42,14. 19 08,14. 15 95,9 

90,14 

σελαχώδης. τὰ σ. 97,5 98,1. ὅ 566: 

σελήνη 161,30 
σημεῖον. τὰ κινητιχὰ σημεῖα 95,30 146, 

13 sqq. 161,17 τέτρασι (δυσὶ) σημείοις 

χινεῖσϑαι 93,1 95,19. 26 104,10 143,0 

144.10. 11. 21 145,34 146,60. 7.86 147, 

91.22 149,15: 34 150,1.3sqq. 157,28 

158,7.8 (χινητιχὰ) σημεῖα τῶν ἔμπροσϑεν 

zat ὄπισϑεν οὐχ ἔστιν 146,8. 17. 26 

σηπία 28,7 41,11.12 71,12. 15. 19. 35 82, 

18. 21 sqq. 

σηπίον 41,11. 13 

σῆψις 59,3 

σιαγὼν ἡ χάτω 49,38 50,3 ἡ ἄνω σ. 9], 

10. 14. 15 

σιμός 92,19 

σιμοῦν 92,15 

92,18 sqq. 

(σιω πᾶν). χατὰ τὸ σιωπώμενον 111,14 

σχαρδαμύττειν 46,29 sqq. 47,3. 14 

σχάρος 66,37 67,2 

σχάφη 124,19 
σκέλος. τὰ πρόσϑια, ὀπίσϑια σχέλη 79,10sqq. 

860.26544. 88,89 89,24. 26 92,7.9 94,25. 

26 135,11 sqq. 155,8. 9.13 sqq. 161,11. 

18. 20 sqq. 162,10 166,28sqq. ‘ta τῶν 

ὀρνίϑων oz. 92.32 166,20 sqq. 

σχέπαρνον 38,25 566. 

σχέπειν 163,21 

σχληρόδερμος 169,16 

σεσιμωμένοι δάχτυλοι expl. 

σχληρόσαρχος 90,29 

σχληρότης ἡἣ τοῦ δέρματος 47,0.8 ἡ τῶν 

ποδῶν 168,29 169,12 
σχληρόφϑαλμος. τὰ oxi. 47,27. 51 

σχολιός 154,23 

σκολόπενδρα 149,1.2 

σχκόμβρος 74,1 97,57 98,25 
σκοπός. σχοπὸν ἔχειν 62,6. 10 ὃ τῆς πραγ- 

ματείας ox. 190,9 

σχώληξ 156,17 
σμὔραινα 95,22 

σομφός 60,18. 28 62,36. 21 63,8 sqq. 
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σπάϑη 85,10 

σπάνη 87,16 

σπάνις 168,13 

σπέρμα 190,4. ὃ 

σπλάγχνον. τὰ ord. 37,6sqq. 55, 13.22 

58,22 61,14. 15.18 sqq. 65,21 sqq. -70, 

20 544. 71,5 

σπλήν 56,8. 10 61,4. 21.22: 02:1 sqq: 65,22 
σπληνιᾶν 62,16. 19 

σπόγγος 62,24 75,16. 18 sqq. 170,23 

σπόνδυλος 4,22 37,14 sqq. 41,29 76,24 

τάϑμη. κατὰ στάϑμην 46,13 

στάσις 118,25 145.9. 11 153,6 

στέαρ 28,90 36,10 sqq. 37,20 

στεατώδης 31,18. 19 64,17. 28 

τὰ στεγανόποδα 52,22 92, 

21. 29. 33 

στερήσει διαιρεῖν 11,23 οὐχ ἔστιν 

1,27. 28 

στεγανόπους. 

14. 20. 21 sqq. 98, 

στέρησις. 

εἴδη στερήσεως, χαϑὸ στέρησις 

Che 15526 

στέρνον 42,3 79,21. 22 80,13 

στέφανος (τὸ ἄστρον) 3,6 

στῆϑος 42.4.5 136,17 189,0. 1 

στίζειν τελείαν 129.8 

ccod 90;3.5 157,1. 2 

στόλος expl. 89,7 

στόμια 43,12 52,13. 15 53,27 66,22 76,5. 6 

17,4. 29: 30 sqq. 79,27. 30 80,21 564. 83, 

37 84,3.5sqq. 140,12.19sqq. 

Opp. μύουρον στόμα 98,30. 31 

topayos 34,4.9 76,23. 27 sqq: 82,7 

στρατηγός 123,5 

86,19 180,3 

ἀνερρωγός 

στρατόπεδον 120,4 

στρέβλη 117,21. 24 

στρογγύλος 92,25. 89 τὰ στρ. 142,26. 8 

στρομβοειδής, στρομβώδης 71,22 81,1. 

18 82,12 sqq. 142,26. 31 

στρόμβος 50,8 

Gtpovdds 21,30 

σύγκαμψις expl. 154,15 sqq. 

συγχατάϑεσις 103,7 128,27 

συγκατατίϑεσθαι 128,29 

σύζξευξις 19,3 

συλλογὴ περιττώματος 88,3 sqq. 

suhhoyt€ectat 117,7.8 

συλλογισμός 44,12 116,25. 29 

(συμβαίνειν) συμβεβηκότα xa? αὑτό 14, 
1) sqq. 

συμβιβάξειν 32,29. 30. 31 

Guppetpta 38,30 

σύμμετρος 147,19 155,19 

I INDEX 

συμπεραίνειν λόγον 100,39 συμπεραίνεσϑαι 

155,31. 82 
συμπέρασμα 8,6 116,25. 26 

συμπληρωτιχός. αἱ σ. διαφοραί 18,25 
συμφύειν 61,22 77,30 
συμφυής 40,27 

77,30 98,11 145,16 sqq. 

σ. μόρια 129,13. 14 

σύμφωνος 129,14 

σύμφυσις 

σύμφυτος. 

συναγωγὴ λόγου 19,0 coni. συνέχεια 148,12 

συναϑροίζειν 21,35 

συναρτᾶν coni. συνενοῦν 147,1 

συναφή. αἱ τῶν ὀργανιχῶν μερῶν σ. 147,16 

συναφήῆς 57,30 

σύνδεσμος expl. 109,29. 94 — 6 xat σύν- 

δεσυος 67,5 ὁ τέ 155,385 ὁ μέν, ὁ δέ 

96,27 99,2 ὁ αἰτιολογιχός (4 γάρ) 99,2 
119419 

συνδυάζειν 44,12 

συνδυασμός 88,28 

συνεχτείνειν 124.9. 10 

συνεπιφέρειν 10,27 17,30 19,12 

συνέχεια 7 τοῦ λόγου 98,16 167,8 

συνεχής. τὸ τῆς λέξεως συνεχές 111,33 

ΤΉ OSG 

συνεχίζειν 41,384.35 144,12.18 145,3.6.17 

σύνϑεσις. τρεῖς συνϑέσεις ἐν Exdotw 8) 

ζῴων λέγει 25,14 sqq. 

ἕαυτό τ 21 

συνοδεύειν 161,29. 31. ¢ 

», +) 

OUVLCAVELY εἰς 

σύνοδος 161,32 

σύντηξις (σαρχός) 69,21 

συνώνυμος 2,90 

ene αἱ ἐν τῷ πνεύμονι σύριγγες 99,931.32 

σύστασις ἡ τοῦ εἴδους 13,21 ἡ τῶν ζῴων 

‘61: 33.36 (τῶν τεττίγων) 717,33. 34 

συστατιχός. σ. διαφοραί 18,23. 29 

συστέλλειν 9,18.19 128,5.6 167,15 

σύστοιχος. σ. χινήσεις expl. 147,31. 32 

συστολή 97,4 119,2 

79,30 

συσφίγγειν 68,23 

73,16 

σφαιροειδής 27,1 

συστρέφειν 

σφαῖρα 

— - τῷ - oo Or -~] ws ῳ (3%) rss 

σφύζειν 129,27 

σφυρόν 162,17 

σχίζειν 93,29 

σχιξόπους. -τὸ oy. 10,19. 25 18,39 19,1. 

21 sqq. 

σχιζόπτερος. 

ἀσχιδές 15,20. 30 

τὸ Sy. 11,1. ὃ. 4 564. opp. 



VERBORUM 

σχίσις 90,12 
σχοινίον 61,25 sqq. 

σωλήν 75,39 

Γαπεινός opp. τίμιος 1,11 
ταπεινοῦν 79,16 88,26. 31 154,80 155.4 

ταπείνωσις 88,29 

τάσις 88,26. 37 

TAVTOTHS Oe 

ταχυτής 92,28. ὃ 

ταώς 158,33 

τέλμα 66,30 93,31. 

τελματώδης 66,32 

τέλος 113,25. 26. 31. 32 

153,26. 27. 32 

τετράπους. τὰ τετράποδα 86,16 88,39 89, 

1544. 186,25 137,5.6 140,24 149 11sqq. 

144,2 146,21. 22 164,16 165,10.30 166 

21 544. 167,3sqq. τετράποδα xat wotdxa 

68,2. 3 sqq. 90,24 91,6. 7 162,28 167,23 

27 sqq. 167,25 

a7 94,1 

τετράγωνον 

τετρ. καὶ ζῳοτόχα 162 

τέττιξ 17,29. 32 

τευϑίς 71,12. 

τέφρα 92,17 33,7 

τεχναστός. τὰ τ: 3,22.28 4,33. 34 7,20 

7 sqq. 75,36 
ῶ ΟῚ 

τηχτιχώτερον 91,9 

τήϑυον. τήϑυα 72, 

τηχτικός. 

τίμιος 114,15 

τμῆμα χύχλου 150,34. 37 
τοῖχος 154,20 sqq. 100,1. 2 

tovixds 93,7 

τόπος 6 κατὰ φύσιν 109,7. 24 

τραυλίζειν 49,20. 22 

τράφος. (αἱ τάφροῦ ἃς ὁ πολὺς ἄνθρωπος 

τράφους καλεῖ 59,19 

τρίγωνον ὀρϑογώνιον 159,20. 25 155,20 

ἰσοσχελές 153,16 

τροφή 69,30 140,12. 18 ἡ ὑγρά, ξηρά 68,9 
70,7 ἡ νεαρά, χοπρώδης 67,28.29 ἡ 
ξυλώδης, χορτώδης τελματώδης 66,29 566. 

ἡ αἱματώδης 70,27 

τροχός 118,1. 19. 25 

τροχωτός 118,31 
τρυγών 95,8. 11. 21 

τρυτάνη 49,16 

τρώγλη 60,33 
τρωγλοδυτεῖν 60,32 168,20 169,9 

τρωγλοδύτης 169,16 

τρωγλόδυτος. ta tp. 167,22 168,19 169,6.8 

φάντασυα 189 

τύπος. οἱ ἐγγινόμενοι ἡμῖν περὶ τὸ πρῶτον 

αἰσϑητήριον τύποι 119,26. 27 

τυρὸς 6 Kapvatos (vy. Corrigenda) 59,33. 34 

τύχη 9,1 

"Yéwp ϑαλάσσιον, ποτάμιον 31,5. 6 

ὑλιχός. ὑλ. αἰτία 48,15 91,55 5A. coni. 

ἀναγχαία φύσις 53,15. 16 

δυεν ώδης 15,39 

μήν 47,14 76,22 δερματιχοὶ ὑμένες 78,14 

ὕπαρξις 4,11 110,13 

ὑπάτοπος expl. 21,33 

ὑπεροχή 109,5 

ὑπηρετιχός. ὑπηρετιχώτατος 38,22 

ὕπνος 2,19 39,3. 8.9 

8 566. 
ὑπόδειγμα 118,6.10 

ὑπνώττειν 99 

ὑποδιαιρεῖν 15.29. 35. 36 

ὑποδιαίρεσις dist. ἐπιδιαίρεσις 15,23. 25 

16,10 

ὑποδοχή (αἵματος) 55,37 

ὑπόζωμα 42,5 61,14 

ὑπόϑεσις. τὸ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγχαῖον 8, 

11 sqq. 

ὕπομιον ἡ coni. χαρτερία 58,26 

ὑπονοεῖν 163,25 

ὑπόπους. τὸ ὑπ. 10,12 sqq. 18,14 sqq. τὰ 

157,19 160,19 ὑπόποδα 153,2 

ὑπόστασις ἡἣ τῆς ξηρᾶς τροφῆς 29,13 

ὑπόστημα coni. ἔρεισμα 151,385 τὰ τῶν 

cise ὑποστήματα 32,17 

160,25 ὑποστιχτέον 

ὑποτείνειν τὴν μείζω (τὴν ὀρϑήν) γωνίαν 
153,30. 81 155,28 ἡ ὑποτείνουσα (τὴν 

ὀρϑὴν γ.) 153,23.24sqq. 154,9 --- ἡ dz0- 

τείνουσα i.e. ἡ βάσις 155,30 
ὕπτιος. τὰ ὕπτια (τῶν σωμάτων) 48,11. 12 

56,15 92,28. 24 96,19 98,2 sqq. 170,7 

ἅς 51,17. 19.22 87,13 
ὕσπληξ (ds Arist. al 65,34 

ὑστέρα. ὑὕστέραι 88,14 

Φάλαινα 99,7 

φαντάζεσϑαι 129,19 
φαντασία 103,12 113,21 129,2.3.20 φαντα- 

stat 103,7 

φάντασμα 103,12. 13 
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Ὡς 

φάρυγξ 34,18. 32. 34 55,2 544. 

φάτνη 34,20 

φειδωλία 79,5 

φειδωλός 79,3 

φϑαρτός 110,8 

φϑίσις 2,19. 84 

φιλόσοφος εὐλάβεια 8,1 — οἱ πρεσβύτεροι 

( Ἀριστοτέλους) φιλόσοφοι 3,16 

φλεβίον. τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον od. 45,4.7.9 
φλέγμα 32,9. 33 

φλέψ 28,33 sqq. 7 μεγάλη φλ. 38,35 57, 
6.9 59,15 60,2 αἱ φλέβες 34,9. 21. 34 

41,17 55,33 58.12.14.18 59,11 61,14 566. 

65,23. 29 sqq. 69,2. 6 564. 124,12 
φλοιός 65,36 

φόβος 35,15. 20. 21 58,7 119,9 120,2 
φολιδωτός 47,11 63,14 τὰ φ. 63,20 

φολίς 47,12 63,13 
φορά 114,21 

φορτιχῶς λέγειν 38,19 

φορτίον 142,14 

φρένες 64,37 65,1 566. 

φρίχη 115,22 

φρίττειν 115,12 

φροίμιον 101.8 

φρόνιμος 85,6. 7 5644. 

φύλλον. τὰ 

φῦμα ὅ8,24 

φυσιχός. 

“ἤν φρήν. 

τῶν δένδρων φ. 78,15 

δ Ὁ 358 6,50. 1.9. 1: 1 18 

τινὲς τῶν φυσιχῶν 32,4 — ἡ φυσιχή 7,3.4 
φυσιολόγος. οἱ φ. 6.12 
φύσις 137,19 169,17.19 — ἡ φύσις ὡς 

ὕλη, ὡς εἶδος λεγομένη 6,29 --- ἡ Ἷ οὐδὲν 
μάτην ποιεῖ 51,15. 10 187,17. 23 sqq. 

παρὰ φ. χινεῖσϑαι 170,21 

φυτόν. τὰ φυτά. 48,14 5η4. 75,16. 20. 94. 

26 76,5.6 140,11 141,1.2.15 148,32 

148,31 φ. ϑαλάττια, ἐπίγεια 75,27. 28 

φώχη 46,25 63,33 170,19 

Χαλχευτιχός. ἡἣ yadrx. 79,4 

χαμαιλέων 91,37 

χάραγμα 57,28 

χαραχίζειν expl. 79,8 sqq. 

χαυλιόδους 51,12. 14sqq. 52,34 

χεδροπός. τὰ χεδροπά 39,23. 24 

χεῖλος τὸ ἄνωϑεν 49,7 

χείρ, χεῖρες 88,117 sqq. 86,2 121,10 844. 
122,8 sqq. 135,13. 14 136,21 

ξ I INDEX VERBORUM ὠχρότης 

χελώνη. αἱ ϑαλάσσιαι, αἱ χερσαῖαι. 68,14564. 
χερσαῖος 63,17.20 τὰ χ. 158,12 

χηλή 19,28 170,25 
χήν 66,16 92,16. 22 

χιτών. οἱ τῶν ὀφθαλμῶν y. 45,10 
χλοερός 21,34 

χοῖρος 65,34 87,30 

χολή 28,31 33,22 65,24.27 68,17 sqq. 69, 

1l.4sqq. 70,1 sqq. ἡἣ ὠχρὰ y. 32,19 
ἡ ξανϑή 33,24 

χοληδόχος 69,8. 9 

χονδράκανϑος 96,29 

χόνδρος 42.15.19. ϑθ056η. 58,32. 97. 96,31.32 

χονδρώδης 42,10. 25 96,34 

χορηγεῖν 42.24 ὅ6,5.1 123,24 

χορηγία τροφῆς 88,9. 10 566. 

χορτώδης. γχορτώδη τινά 75,8 

χρονοτριβεῖν 66,15! 

χυμός 44,23 90,28. 29.38 

χωλεύειν 142,16.17 

Ψάμμος 138,13 

vehrtCecdar 51,12 

Φηττοειδής. of &. τῶν ἰχϑύων 169,31 

Ψύλλα 79,14. 19 

UbErs 119,17 sqq. 

Φύχειν 58,19 

voyy 107,10. 12. 15 127,15.18 128)4. 5.8 

ἡ λογική, ἄλογος 6,27 sqq. 85,12 5646. 

Φυχιχὴ δύναμις 145,7. 35.36 148,15. 28 

Ψῦχος 56,14. 20 

Ψυχραίνειν 58,7 

120,38 

een 92,29 104,28 105,6 107,1. 3. 

20 117,29 121,16 122,1sqq. 124,27 139,11 
ὠμοπλάτη 89,2 92,382 146,13 155,12 164, 

18 165,2 167,2 

@po¢ 91,23. 25° 93,6 105,5 121,11 12228: 

21 150,30 sqq. 158,9 169,33 

τὰ καλούμενα τοῦ ἐχίνου wd 72,22 sqq. 

ῳφοτοχεῖσϑαι 93,8 

φοτόχος. τὰ wotdza 61,12 τὰ τετράποδα 

χαὶ φοτόχα 46,24 68,2.3.5 90,24 91,6.7 

167,23 
ὦσις 138,1.2 

Ounce: ἡ ὠχρὰ χολή 32,19 62,14 

ὠχρότης 115,22 

5 
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I INDEX NOMINUM 

Αἰγύπτιοι 47,2 
Ἀλέξανδρος 6 Agpodisteds 121,1 — citatur 

liber eius de anima (Suppl. Arist. If 1 

p. 94,7 sqq.) 128,1. 8 (p. 97,11 sqq.) 1238, 

29 (p. 97,16) 121,2 
Avataydpas 69,1 85,6. 15. 16. 20 

AprototéAne. 
zal τὴν τῶν 

σύνηϑες αὐτῷ μαρτύρασϑαι 

πολλῶν ὑπόληψιν, ὅταν συμ- 

φωνῇ τῇ ἀληϑείᾳ 15.12.18 τὸ δυνάμει 

χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ, καὶ τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ καὶ τὸ 
χατὰ συμβεβηχὸς---Ἀ. πρῶτος ἣ χομιδῃ σὺν 
ὀλίγοις καὶ εὖρε καὶ ἐπλάτυνε, δι᾿ ὧν ἀμφι- 

βαλλόμενα τοῖς παλαιοῖς φιλοσόφοις συνε- 

βίβασεν 32,27 — ὁ δαιμόνιος οὗτος 16,13 

Ἄτλας 103,18 108,11 sqq. 109,9sqq. 111,5 

Bopéas 106,13. 24 
Anpdzpttos τὴν 

ὑλιχῆς αἰτίας ποιούμενος --- 

ela 5,30 cf. 0.0. 16 
εἰδιχῆς ---ἄχων zal ὑπὸ τῆς 

ἥψατο δὲ zat τῆς 

ἀκηϑείας 

παρασυρείς 8,20 

Ἐμπεδοκλῆς τὴν ὕλην αἰτιᾶται τῆς γενέ- 

σεως 5,19sqq. ἄχων -- ἅπτεται τῆς εἰδι- 

χῆς αἰτίας 8.21. 22 

ὑπάρχειν πολλὰ τοῖς ζῴοις κατὰ συμβεβη- 

4,20. 21 
29, 10 

(Παρμενίδῃ) φησίν (τὰ ἄρρενα ϑερμά, τὰ 

δὲ ϑήλεα ψυχρά) 90,10 

Ζεύς 111,24 

Ἡράκλειτος 6 

3 ει - v 

οὐχ ὀρϑῶς εἴρηχεν 

χὸς χαὶ ἀπὸ τύχης ὀστεογενῆ 

τὸν μυελὸν λέγει τὸ ἐναντίον 

᾿Ἐφέσιος 22,28 — Ἡρα- 
χλείτειον δόγμα (τὸ πάντα πλήρη ϑεῶν) 

22,32. 33 
Θεμιστοκλῆς exempl. 

Ιουδαῖοι 47,1 

Kapvatos τυρός (v. Corrig.) 59,33 
(Μιχαὴλ 6 ᾿Εφέσιος) ad alia sua scripta 

respicit: τί δὲ τὸ ἔσω χαὶ ἔξω καὶ περι- 

111 

φερές, εἴρηταί μοι ἐν ταῖς εἰς τὸ Περὶ 
ζῴων (ef. p. 135,24sqq.) 

92.35.36 capi δὲ ἃ λέγει περὶ τῆς τῶν 
ς i 
> 

πορείας σχολαῖς 

ὄφεων ἀποδία εἰρηκέναι ταῦτα ἐν 

ἢ Περὶ ζῴων μορίων zat ἡμᾶς ἐν ταῖς τ 
ἐκείνων σχολαῖς ἱχανῶς περὶ τούτων εἰρη- 

». 91,22 sqq.) 151,17.18 — 

suum πρῶ ut videtur, [Περὶ ὁρμῆς 
τε χαὶ τῆς ὁρμητιχῆς δυνάμεως librum 

citat 114,24.25 116,10. 11. 18 117,16. 

11 — praeterea leviora quaedam de se 

dicit 83,15. 14sqq. 84,351.32 90,19sqq. 

Νιόβη 6,25 

χέναι (cf. 1 

Ὅμηρος 49,20 citantur Iliadis leci (Θ 21) 
111,29. 98 (K 457, ef. Od. χ 329) 65,15 

Παρμενίδης (λέγει) τὰ ϑήλεα ϑερμά, τὰ 

δὲ ἄρρενα ψυχρά 80,8 

Πλάτων πῶς ἐφυσιολόγει τὸ ἀναπνεῖν (cf. Tim. 

79 Asqq.) 9,4 τὰ περὶ μυελοῦ χαὶ ἐγχε- 

φάλου αὐτῷ δοχοῦντα (cf. Tim. p. 73 Bsqq.) 

37,3. 3d8qq. τὰ περὶ χολῆς (Tim. p. 71 A) 

68,18sqq. LA. λέγει ὅτι χεῖται ἣ καρδία 

ὑπὸ τὸν πνεύμονα διὰ τὴν ἅλσιν (Tim. p.70 Ο) 

60,11544ᾳ. Πλάτωνα ἤλεγχεν 6 Ἄριστ. [de 

an. Α ὃ ρ. 4014 82] λέγοντα τὴν ψυχὴν 

αὐτοκίνητον (Phaedr. p. 340 Ο) 113,50 — 

περὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα διχοτομίας 9,31 566. 

16,25 25,8 — αἱ γεγραμμέναι τῷ Πλάτωνι 

διαιρέσεις (cf. Bonitz Ind. Arist. p.599a 

14 sqq.) 10,84. 85 — οἱ περὶ Πλάτωνα 

37,3 — Πλάτων exempl. 117,7.11. 18,6 

20,35 

[luppatos ebpimos 72,15 
Σωκράτης exempl. 7,28sqq. 17,6.11 20,35 

110,32 139,21 153,12. 15.19 156,2 all. 

Σωφρονίσκος exempl. 7,34sqq. 

Τιτυός 106,13. 23 

Φιλία Empedoclis 5,21 



Analytica posteriora 

Bate roi 

Physica 

Α 8 p.191>13sqq. 

δ. 

H2. 

Oe 

6 p. 259418. . 
Corte 

HO) - 

De caelo 

Al p. 268a9sqq.. . 

2sqq. - 

5 

19: 
2 B 

FE 1 p.2245.11sqq. 

AA 

11,29 
LOL, 

125,1 

. 138,2. 3 
. 104,15. 16. 20. 21 
. 108,5 

26,26 
22.17.18 

oP ἢΠρ 
. 110,22 
. 144,3.4 

De generatione et corruptione 

Bea" 

11 πὴ ς 

Meteorologica 

A9 p. 88641.2 

De anima 

Ae 

ΘῈ: 

ὅΡ.4110285. 

Bal es 

ie eas 

7sqq. . 

De sensu et sensili 

Cave 

De memoria et remin. 

generaliter. . 

» Ρ. 407482 . 

2 p.414a4sqq.. . 

25,21 33, 

i LOCL ARIS Oa Eiri 

De somno et vigilia 

CRON Maes he oe Se. 

De respiratione 

ὁ. 20 (Michael falso ἐπὶ 

τέλει τοῦ Περὶ γήρως 

χαὶ νεύτητος τς ΣΝ 28 

Historia animalium 

generaliter . 25,10 

A 15 p. 49327 . 121,13 

B 1 p.50019sqq. 88,23 

[7 p.516a10. . 144,18. 19 ef. 123,97 
Δ» ee ΠῚ 

De partibus animalium 

Bop 654011. | 2123-07 

A9 p. 684614 . . . 143,29 

LO eis Se Oo 

» Pp. 686238sqq. . 146,23 

ΤΕΥ νου ΟΣ ΟἿΣ Ἰχὴ 

12.135 Lot Ze 

De animalium motione 

c. 10 88,36 

falso citatur . 142.2 

De animalium incessu 

generaliter. . . 104,8 

COA amily cl lee walneal 
» » (ΠΌΤ falso ἐν τῷ 

περὶ ζῴων μορίων). 112,18 

gir! 5", 8), ἢ 95.53 Jase 
1D) 50 Jy apse aceon ὙΠ 

c. 4sqq. - 125,11 

Ὁ. Ὁ p. (06826) See 950 
- 6 νυ. ΠΟ  ὐϑ τς 950 

ΕΣ ΚΡ ae OF 

ce. ὁ p. 7072272 77,13 

Ὁ: ἡ Ὁ. 10722 91,32 
ὍΣ 

cs 



Il LOCI ARISTOTELICI 193 

De animalium incessu Metaphysica 

Glee as . (9.24800 A7 p. 1072629. . . 105,22. 28 

De animalium generatione Ethica Nicomachea 

A 18sqq.(?) . . - - 130,5 Al p. 1094623 . . 1,3s8qq. 

ee ae? 5:9 510) λυ heen we aco 128,20 

[soba al ΕΠ  5|{:99 Περὶ τροφῆς (cf. Bonitz Ind. 
Metaphysica Arist. p. 104616). . 127,17 

Ἀν Χο: 4,5 8,3 *Avatopat (ef. Ind. Arist. 

Z 12 p.1038419. . 10,80 17,26 NO Are Ae aneet ibie es an LAO 

CORRIGENDA 

p. 10,4 1. πρὸς tov 
Ρ- 10 n. ad 34.35 numeri 104821 028 delendi sunt 

p. 29,22 1. πολλῶν ἐναίμων; ef. p. 35,14 

p. 36,19. 20 1. τὸ αἰσϑητικόν: ζῷον γάρ ἐστιν 

Ρ. 49,2 1. κυνοραϊστὰς 

p. 59,33 pro καρυαῖος (volebam Καρυαῖος) ὁ. Sa Kapvaios legendum est 

p. 62 n. ad 24 1. tov μανὸν P 

p. 75 n. ad 30 1. χρόμυα P 

p. 92 n. ad 35.36 adde huius vol. p. 135,24 sqq. 

Comment. in Arist. XXII 2. Mich. Ephes. in de part. mot. incess. anim. 13 
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PR A Eee A TT © 

Michaelis Ephesii commentaria in libros V. IX. X Ethicorum Nico- 

macheorum cum Eustratii aliorumque in ceteros libros commentariis primum 

edidit Paulus Manutius Aldi filius Venetiis anno MDXXXVI. nostra 

memoria qui eadem haec mandatu Academiae litterarum Regiae Borussicae 

recognovit Gustavus Heylbut (vol. XX) quinti libri aliam nondum editam ignoti 

scriptoris interpretationem in lucem protulit [de qua cf. V. Rose Ueber die 

griechischen Commentare zur Ethik des Aristoteles, Hermae vol. V ΟἹ sqq.]; 

Michaelis in librum V commentarium ab illo consulto praetermissum nunc 

separatim edi et cum aliis eiusdem interpretis scholiis uno volumine compre- 

hendi placuit. 

In hac editione paranda duos codices adhibui, qui sunt 

[ CorsuiniANus 161 (B) fol. bombycinus saec. XIV. [Omont Invent. B 

somm. III 146, Heylbut vol. XXv]: f. 64" ἐξήγησις τοῦ ἐφεσίου χυρίου μιχαὴλ 

o vay a O- ΟΝ τῶν ἡϑιχῶν. idem omnia (praeter anonymum illud, quod supra 

dixi) commentaria voluminis XX et Aspasii in librum VII] commentarium 

volumini XIX insertum continet. — huius libri auctoritatem quam maxime 

potui secutus sum. 

II Varicanus gr. 1622 (S) fol. chartaceus saec. XV [ecf. Brandis Dre ὃ 

Aristotelischen Handschritten der Vaticanischen Bibliothek p. 29]. saepe a 

Coisliniano discrepat, sed raro meliorem lectionem exhibet. 

Aa hos codices accedit Aldina (a), cuius titulus est hic: Mustratii ct a 

aliorum insignium Peripateticorum commentaria in libros decem <Aristotelis 

de moribus ad Nicomachum, una cum teatu suis in locis adiecto 

Venetits MDXXXVI._ praemissa est epistula Pauli Manutii Aldi f ad 

Georgium Seluam Episcopum Vaurensem. — ubi codices inter se discrepant, 

Aldina plerumque cum Coisliniano concinit. 



PRAEFATIO VI 

Nonnunquam denique ad codicum lectiones emendandas usui erat 

Anon. Anonymi illius commentarium (Anon.), quod saepe ad verbum cum Michaele 

convenit. de ea re cf. V. Rose |. 1. p. 71, qui recte iudicat non Michaelem 

ab Anonymo, sed hune ab illo compilatum esse. 

Scr. Thoruntt 

mense Septembri MCMI. 
MicHaEL HaybDUuck. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

CONSPECTUS CODICUM AD RECENSIONEM NON ADHIBITORUM., 

4 Varicanus gr. 269 (L) chartaceus duobus voluminibus constans A. 1493 

[ef. Heylbut XX vin] fol. 157% ἀριστοτέλους ἠϑιχῶν νιχομαχείων =. σχόλια τοῦ 
ἐφεσίου. 

p. 1,7 ἥτις] ἣ || 18 ὀνομάζετο || 17 Περὶ---πράξεως (18) et hic exhibet et toti libro 
praeponit (item NS V et Berol.) |] 19 ἐστὶ σχέψεώς te zat ἐπιστήυης |j 20. 21 χαὶ τὸ ἄρτιον 

22 ἐναντίον || ἀναγκαίως || pe 2,8 ὅτε λέγει || 9 ἐπειδὴ || 11 δίκαιον om. |} 16 ἐκ τῶν 

om. || 20 βούλεται || 26 οὐδὲν γὰρ || 29 πολλαχοῦ || 30 post πράττειν add. διὰ τοῦτο || 

33 χαὶ om. || p. 3,2 ἔχων δύναμιν coll. || ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν || 3. 4 καὶ ὅλως---ῥήτωρ ἐστί 
om. || 11 δύνασϑαι καὶ βούλεσϑαι coll. || 15 xat thy ῥητοριχήν || 21 ὥσπερ καὶ || 22 post 

ἔχων add. χαὶ || δὲ om. || 24 τἀνάπαλιν] οὔϑ᾽ οὗτος τῶν διχαίων οὔϑ᾽ ὁ δίκαιος τῶν 

ἀδίχων || 

p. 12,0 ἐπειδὴ || 11 ὅπερ οὐ || 16 εἶναι] οὖν || 17 δίκαιον καὶ φησὶν || 18 post εἶναι 

add. τι || τισι om. || 19 τὸ μὲν πεφυχὸς || 22 ἄρχει μὲν om. || ἄρχηται || 23 ἄρχη || 25 πολ- 

λάκις περὶ αὐτῶν || post τοιοῦτον add. ἐστίν || 26. 27 τοῦ ἀρχομένου || 27 τὰ σωτηρία 

LaurentiaANus 85,1 (N), qui Oceanus dicitur, fol. bombycinus saec. XIV 

ineuntis [Bandini Catal. bibl. Laurentianae I 238]: f. 370° dp. HO. vex. 
~ 7 

σχόλια τοῦ ἐφεσίου. m1 
Pp. 1,4 ἡ πρόϑεσις || 6 διττῇ || 7 ἥτις] 7 || 18 ὀνομάζετο || 15 καὶ τῶ || 19 ἐστὶ 

σχέψεώς te καὶ ἐπιστήμης || 20. 21 καὶ τὸ ἄρτιον || 22 ἐναντίον || p. 2,8 ὅτε λέγει || 

9 ἐπειδὴ || 11 δίκαιον om. || 16 éx τῶν om.’ || 18 τοῖς ante πᾶσιν om. || 19. 20 τὴν 

αὐτὴν || 20 βούλεται || p. 72,6 ἐπειδὴ || 11 ὅπερ od || 13 τὸν λόγον || 14 ἔχων || 16 τοίην || 

εἶναι] οὖν || 18 post εἶναι add. τι || τισι om. || 22 ἄρχει μὲν om. || ἄρχηται | 
ἄρχη || 24 ἄρχοντι] ἄρχηται | 

ἀρχομένου | 

23 ἐγκρατῆ 

25 πολλάκις περὶ αὐτοῦ || post τοιοῦτον add. ἐστίν || 26. 27 τοῦ 
27 τὰ σωτηρία 

Vossianus Leydensis(V) fol.n.12 saec. XVII [Heylbut XX vir.x, XIX x1]: 
f. 129 ἐφεσίου σχόλια εἰς τὸ 2 τῶν ἀρ. 70. vex. deficit p. 48, 28 ἢ. ed. in vv. 
τὰ xaT αὐτά. 

p- 37,2 ἀμφότερα || ὃ καὶ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως || 4 πολλὰ] ὀλίγα || 5 ὀλίγα] πολλὰ || 

6 αὖ εἰς] αὖϑις || ἔχειν || 11 7 post καὶ om. || 18 οὕτω zat ὃ || σχύτην || 14 ὡς γὰρ--- 

ὑποδημάτων om. || 17 ἐπειδὴ γὰρ διπλασίων ἐστὶν ἡ || 22 ἐπεὶ γὰρ---οἰχίας (26) om. || 31 ὡς 

ὁ οἰκοδόμος || 37 β om. || p. 38,6 τὸ om. || 8 μέν τις] μέντοι || 106 om. || 11 γεωργῶν || 12 

post ἀλλάττονται add. πρὸς ἀλλήλους καὶ στέργουσιν ἀλλήλους 13 νῦν μὲν δεῖται} 15 ἐπειδὴ γὰρ || 

Ι, 



ΥἹΠ PRAEFATIO 

19 εὕρηται om. || 24 ὥσπερ || 25 ὡς yap—duvdpevov (27) om. || 28 ye μᾶλλον || 30 καὶ 

πότε ἔλαττον || p. 39,4 λέγων || 6 et 7 σύμμετρα || 7 ἔστι || δὲ om. || 9. 10 σύμμετρα 

γεσϑαι || 10 οἷον εἰ ἀριϑμοὶ || ἀριϑμούς || μεγέϑεσι] peyedy - || 11 διεστηκότα || 15 ἂν ὃ 

νος ὑπόδημα || ἄλλο || 17 εὐϑυνίαις || 22 ὅπερ καὶ || 24 post μνᾶς add. zat det προσυπαχούειν 

αὐτὸ iv i τελεία ἡ λέξις λέγουσα obtw χλίνη 7 μιᾶς μνᾶς || zai om. || 26 λέγων || 

δεῖ || τοῦτο || 28 τὸ om. || δὲ om. || νόμισμα || 29 χλίνη || ἐπεὶ] ἐπὶ || 35 τῶν ε μνῶν || 

| δι αφέρει || 12 ἂν εἴη || τε 

Ι ite} . 20 ὑπερβολὴ xat 
΄ | 

ἐνδεία || 21. 22 ἥτις ϑεωρητικὴ ἐν τῷ || 31 ἐστὶν ὁ δίκαιος || 32 ἕξιν λέγων | πραχτιχοὶ 

post γίνονται (41,1) || γ- 41,2 διανεμιητικὸν || ἑτέρως διανέμη || 4 κἂν] καὶ || ὃ ποιεῖται || 

is || δὲ om. || 11 post οὖν add. ἡ || 12 χαὶ 

5 ] 
7 νομαῖς ex νόμου corr. et in marg. διανομαῖς || 

προαιρετιχοὶ om. || 13 ἴσου post διανομαῖς (12) |) τὸ δὴ παρὰ || 17 Παρὰ] περὶ || 20 ταῦτα] 

ταύτης || 21 μὲν] δὲ || 38 ἅ τινὰ εἰσὶν || ἅπερ || 

δὲ || 20 ταῦτά ἐστιν || τῷ] τὸ || 29 ἐπειδὴ || 31 πεποίηχε || 33 ἑχάτερον || 34 ὅτι μὴ ἁπλῶς | 

p- 48,1 ἐλευϑέρων 

p. 42,6 Ἦν] εἴη || ἀδικήματος || 9 μέν τις καὶ ὅμως ἄδικος οὐχ ἔστι || 9. 10 πῶς 

| 
| 

αὐτάρκειαν (3) om. || 12 πολιτικῶν || post μὲν add. yap || 13 ἀριῦμῷ | 
1 

17 τὸ ποιητικὸν Stxatov || 22 τὰ om. || 25 ἔσται om. || ὅπερ || 26 νόμος κεῖται || ἀλλήλους 

χινοῦντες || 84 ὅπου ἀδιχία om. || ὡς] καὶ || 35 ἄγνοιαν ἣ ἔνδειαν || 36 γινομένων || 

p. 44,1 post εἰσὶν add. τῶν || 5 post τουτέστι add. ἀδιχεῖν || post ἀδιχία add. δὲ || 7 ἃ 

δὴ ὡς || δυνάμει || 9 γὰρ] δὲ || 12 τῇ om. || 15. 14 χακῶν γενέσϑαι δύναται || 14 δυνάμει || 

16 τὸν ἄνϑρωπον || 17 ἁπλῶν || 19 βούλεται || δὴ om. || 21 σπουδῇ || τὸν] καὶ i| 23 οὕτως 
! 

a 

29 ἀλλὰ om. || 31 ὅταν || 32 ody amd | ie ἄρχων || 25 et 28 eavtod || ὥς om. || τὸ ἀνὰ λόγον 

αὐτοῦ || 94 δοκεῖ] φαμὲν |, 

p. 45,1 ἔτυχεν || ἐπειδὴ ὁ φύσει τῶν τοιούτων || 7 μή] μὲν |] 11 τὸν om. || 18 ὡς 

νέρη || 15 et 16 αὐτοῦ || 17 γοῦν || ἐν τούτοις om. || 19 τῷ δούλῳ || 19. 20 ἑαυτοῖς || 

20 δὲ post τὸ om. || 21 τὸ ἕως || εὐτελὲς || post εἰς add. τὴν || 23 ἀλλ᾽ ἐν éxetvors || 30 τῆς 

om. || εὐτελῆ || 31 6 om. || 32 τοῦ] τουτέστιν || p. 46,2 ἄμφω om. || 3 post ἔστι add. 

zai || 9 τὴν τοιαύτην || 11 περὶ yap || 12 τὸ φυσικὸν || 15 εἰς ὀλίσϑημα || 16 ἔχειν | 

16. 17 ὑπήνεγχε || 17 καὶ οὕτω δοκεῖν || 20 μίγνυσθαι μὲν τῇ || 21 μὴ μίγνυσϑαι---τεϑέντος 

(23) om. || 27 νομιχὸν δίκαιον || 28 πράττουσι || γίνεται il 

Brrouinensis fol. 58. 59 (Acc. 1889, 304) saec. XV exeuntis, ut videtur 

(Heylbut XX vir]: fol. 144 ἐφεσίου σχόλια εἰς τὸ ς τῶν ἀριστοτέλους ἡϑιχῶν 

VIXOUAY Sty 
p. 1,3 ὄντι τῆς τῶν | 

om. || 19 ἐστὶ σκέψεώς te καὶ ἐπιστήμης || 20. 21 xat τὸ ἄρτιον || 22 ἐναντίον || p. 2,8 ὅτε 
4 ante πρόϑεσις add. ἡ || 7 ἥτις] ἡ || 13 ὀνομάζετο || 18 te 

Ψν 

λέγει || 9 ἐπειδὴ || 11 δίκαιον om. || 12 ἡ διάσχεψις || ἔσται || 18 γὰρ om. || 16 δύναμιν λέγω 

ὡς || 18 τοῖς ante πᾶσιν om. || 20 βούλεται || 21 ἔστι δὲ---πράττειν (22) om. || 30 βούλεται || 

post πράττειν add. διὰ τοῦτο || 33 καὶ om. || 

Hos igitur codices omnes Vaticano 1622 simillimos esse apparet. 

ceteros libros aut perpaucis locis inspectos aut prorsus omissos, qui sunt 

OxonieNnsis Corporis Cort. Chr. 106, Oxonrtensis Coun. Novi 240/241, 

Parisinus gr. 1927, AmBrosianus B 95 sup., denique MurINENSIS gr. Li, 

[de quibus omnibus cf. Heylbut XX visqq] hic commemoravisse satis habeo 
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ΕΞΗΓΗΣΙΣ TOY E®ESIOY KYPIOY MIXAHA ΕΙΣ TO ΠΕΜΠΤΟΝ za. Aldinae 

f. 59v 
ΤΩΝ HOIKQN. 

Ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ πέμπτῳ ὄντι τῶν τῆς ᾿Αριστοτέλους ᾿Ηϑιχῶν 

Νιχκομαχείων πραγματείας πρόϑεσίς ἐστιν ΠΝ περὶ τῆς μεριχωτέρας 

5 διχαιοσύνης χαὶ τοῦ συστοίχου ταύτῃ διχαίου, τῶν ἀντιχειμένων τε τούτοις ὅ 

ἀδιχίας χαὶ ἀδίκου. διττὴ γὰρ ἢ διχαιοσύνη λέγεται, ἦ τε ὅλη ἀρετὴ καὶ 

ἢ προχειμένη, ἥτις καὶ ἀντιδιήρηται τῇ φρονήσει, τῇ ἀνδρίᾳ, τῇ σωφροσύνῃ, 

ὧν ἑχάστη πρὸς τῷ δικαιοσύνη λέγεσϑαι χαὶ ἰδίως ἢ μὲν φρόνησις ἢ ὃ 

ἀνδρία, ἢ ὃὲ σωφροσύνη ὀνομάζεται. ἣ δὲ noe Te ἀρετὴ διχαιοσύνη 
at 

> 
10 μὲν λέγεται χαὶ ὀνομάζεται τῷ τῆς ὅλης διχαιοσύνης ὀνόματι, ὄνομα δ᾽ 10 

> > 354? v ΄ 

ἴδιον οὐχ ἐχληρώσατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐχεῖνος ὃ Π οὐ Σωχράτης, 
΄ 5 2.64 ΄, %>))} ~ ~ ΄ 3 » 

οὐ Πλάτων, οὐχ ᾿Αριστείδης, ἀλλὰ τῷ χοινῷ πάντων ἀνθρώπων ὀνόματι ἄν- 

ὕρωπος ὠνομάζετο. οὕτω χαὶ ἣ παροῦσα ἀρετὴ διχαιοσύνη χαλεῖται τῷ 
~ _ μή πο Ne κίε δε. τῳ Εν ΒΡ ἊΝ > ~ ΄ a7 , χοινῷ τῆς Ghys διχαιοσύνης ὀνόματι. εἰσὶ δὲ αὐτῆς. μέρη δύο, τό τε 

( δὲ τούτων Exatepov ἐστιν, 15 Gtavewytixoy δίχαιον χαὶ τὸ διορϑωτιχόν. 

ἐροῦμεν ὅταν ὁ δαιμόνιος ᾿Αριστοτέλης περὶ τούτων λέγῃ. Dea 

p. 112993 Περὶ δὲ διχαιοσύνης χαὶ ἀδιχίας χεπτέον, περὶ ποίας 15 

τε τυγχάνουσιν οὖσαι πράξεις. 
σ 
» 

Ξ 
by Ἂν ~ 5, ~ \ ~ 5" 5» , > 

Ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς χαὶ μιᾶς ἐστιν ἐπιστήμης ϑεωρεῖν τἀναντία, οἷον 94 
30 μουσιχῆς τὸ ἡρμοσμένον χαὶ ἀνάρμοστον, ἀριϑμητικῆς τὸ περιττὸν χαὶ 

ἄρτιον, χαὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ἔστι δὲ χαὶ ἢ διχαιοσύνη τῇ ἀδιχία χαὶ τὸ 
Vs , ’ 

δίχαιον τῷ ἀδίκῳ ἐναντία, εὔλογόν ἐστιν, ἵνα μὴ λέγωμεν ἀναγχαῖον, περ \ 

ι 
ῃ 

‘ 

ι ἀμφοῖν ἰδεῖν. περὶ ποίας πράξεις οὖσαι τυγχάνουσιν. ὡς γὰρ ἣ δειλία χα 

1. 2 ᾿Εξήγησις --- ἡϑικῶν inser. B: Ἐξήγησις χυρίου Μιχαὴλ ᾿Εφεσίου εἰς τὸ πέμπτον τοῦ 

᾿Αριστοτέλους ἡϑιχῶν Νιχομαχείων a ὃ βιβλίῳ πέμπτω ὄντι] πέμπτῳ βιβλίῳ a 

τῶν τῆς] τῆς τῶν S: τῆς om. ἃ 4 ante πρόϑεσις add. ἡ S 7 ἥτις] ἣ 5 

8 πρὸς τὸ ἃ 13 ὀνομάζετο 8: ὠνομάζεται a 16 λέγει 88 19 ἐστι 

σχέψεώς τε καὶ ἐπιστήμης 8 20 μουσιχῆς LN (de quibus cf. Suppl. praef.): μουσιχοῦ 

BSa ἀριϑμητιχοῦ a 20. 21 χαὶ τὸ ἄρτιον 8 22 ἐναντίον S 
ἀναγχαίως a 23 οὖσαι om. Ba 

Comment. in Arist. XXII 3. Michael in Eth. V. 1 



2 MICHAEL IN ETHIC. NICOM. E 1 [Arist. p. 112923] 

5 

ἢ ἀνδρία περὶ φόβους ἦσαν xal ϑάρση τὰ περὶ τοὺς πολέμους, xat ἢ 59 

σωφροσύνη χαὶ 7% ἀχολασία περὶ τος χαὶ λύπας τὰς περὶ μῖξιν ἄρρενης 

χαὶ ϑήλεος, οὕτω χαὶ ἢ προχειμένη δικαιοσύνη χαὶ ἀδιχία περὶ τὸ ἴσον 

χαὶ ἄνισον, ὡς δείξει Εἴ ἢ σχεπτέον, φησί, περὶ ποίας τυγχάνουσιν 30 

5 οὖσαι πράξεις. λέγει δὲ πρᾶξιν τὴν διχαίαν διανομήν, οὖσαν χατὰ τὴν 

Ἰξωμετριχὴν ἀναλογίαν, χαὶ τὴν τῶν ἀδικημάτων ero ανόρϑωσιν, οὖσαν χαὶ 

αὐτὴν χατὰ ἀναλογίαν, οὐ τὴν γεωμετριχὴν ἀλλὰ τὴν ἀριϑμητιχήν. ὧν 
΄ 

τ 5 = o 5 >, ~ ~ , , 

τὴν διαφορὰν ἐροῦμεν, ὅταν λέγῃ περὶ αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ. τὸ 
ns , lA ὋΣ \ (2 s 7 τὰ ‘ ΄ 5 ’ 

δὲ ποία μεσότης ἐστὶν ἡ διχαιοσύνη-. ἔπει αἱ ἐπ: μεσότητες ἐδεί- 

Ms, 
᾿ ῃ ΩΣ \ ΄ t 2 , ε 5 

10 χϑησαν οὖσαι, χαὶ τίνων μεσον ἐστίν. ἔστι ὃς ὡς δείξει πεσότης ὑπερ- 80 

βολῆς χαὶ ἐλλείψεως, χαὶ τὸ δίχαιον μέσον τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος. 
΄ Ν Vv ‘ δὴ 5 ἮΝ 

ἢ δὲ ον ἡμῖν ἔστω χατὰ τὴν αὐτὴν υέϑοῦδον τοῖς passe) 
= 

, \ \ ) 5 τὶ 5 ~ ~ 

UE VOLS. εἴρηχε γὰρ χαὶ χατ ἀρχὰς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς παρούσης πραγ- 

υσιτείας ὅτι οὐ πάντα τὴν ἀποδειχτιχὴν ἀχρίβειαν ἐπιδέχεται τὴν ἐχ τῶν 
΄ 

15 χαϑ' αὑτὰ ᾧ αὐτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων γινομένην. χαὶ νῦν πάλιν 

τὸ αὐτὸ διὰ τούτου λέγει, δυνάμει λέγων ὡς χαὶ περὶ διχαιοσύνης Ex τῶν 

use en ain an εἶπεν ἐχεῖ, ual 8x τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ det τοὺς λόγους 40 

συυπεραίνειν, χαὶ ἐχ τῶν δοχούντων τοῖς πᾶσιν ἢ τοῖς σοφοῖς. διὸ χαὶ 

ἴται λέγων ὁρῶμεν δὲ πάντας τὴν 

aes βούλονται 
τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν δοχούντων ποιε 

΄ Ῥ Ld [4 ΄ > 

20 τοιαύτην Ect YOON υένους λέγειν διχαιοσῦν ν, AO 
Ἁ ΝΠ 

Ν ἌΝ - Ἷ a 

τὰ δίχαια πράττειν. ἔστι δὲ ὃ λόγος οὗτος ὃ λέγων ὅτι διχαιοσύνη ἐστὶν 
J ONG 

ούλονται τὰ δίκαια πράττειν οὐχ ὁρισμὸς ἀλλ᾽ ὑπογραφή" Σ σε bie) 
ἕξις ἀφ Ὡς 

5 Ἁ \ ia ἊΝ ~ 5 2 ~ ’ 5 n ~ 

οὐ γὰρ οἷόν te ἕνα λόγον καὶ ὁρισμὸν τῶν πολλαχῶς λεγουένων ἀποδοῦναι, 
a wy 

ἢ δὲ δικαιοσύνη, ὡς προϊὼν Ge fer, τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστί. χαὶ 4 

95 διὰ τοῦτο ἐπήνεγχε διὸ καὶ Futv ὡς ἐν τύπῳ ἥτοι ὡς ἐν ὑπογραφῇ 

τοῦτο ἔστω διχαιοσύνη. οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον ἐπί τε τῶν 

ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων χαὶ τῶν ἕξεων. ἰδίως νῦν ἕξεις εἶπε τὰς 

ἀρετὰς ἀντιδιαιρῶν χαὶ χωρίζων αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων, 

ἐπεὶ ὅτι χαὶ τὰς ἐπιστήμας ἕξεις πολλαχῇ χαλεῖ, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. ΕἾ 

80 ὃὲ τὴν διχαιοσύνην ἕξιν ἀφ᾽ is | βούλονται τὰ δίκαια πράττειν, τὴν αἰτίαν 

λέγει τοῦ τίνος ἕνεχα ἐν τῇ τοιαύτῃ ὑπυοῦι προσέϑηχε τὸ βούλονται, χαὶ 50 

οὐχ ἁπλῶς οὑτωσὶ εἶπεν, ἕξις ἀφ᾽ ἧς τὰ δίκαια πράττουσι, δυνάμει λέγων 

χαὶ διὰ τοῦτο προσέϑηχα τὸ βούλονται, ἵνα χωρίσω αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἐπι- 
~ \ , ’ 5) b] / { ΄ > Ν 

στηυῶν χαὶ δυνάμεων" ἐχείναις γὰρ οὐχ ἐν τῷ βούλεσθαι πράττειν ἔστι 
‘ 

\ os ΟΣ SY) 5 ~ 7 { ΄ \ Ἁ 9 Ἁ ν Ἃ Ἁ 

35 τὸ εἶναι, ἀλλ ἐν τῷ δύνασϑαι. ὁ γάρ τὴν ἰα τριχὴν ἔἐχῶν χᾶν μὴ 60r 

1 ἦσαν] οὖσα a 8 ὅτε ὃ λέγει Sa 9 post δὲ add. χαὶ ἃ post διχαιοσύνη 

add. ἀντὶ τοῦ τίνων μεσότης ἐστὶν ἣ δικαιοσύνη Sa ἐπειδὴ S 11 δίχαιον om. S 

12 ἔσται a 13 ante εἴρηχε add. ὡς a yap om. Sa καταρχὴν ἃ 

ἐν τῷ πρώτῳ] ΑἹ p. 1094} 12 10 ἐχ τῶν] ἐν τῷ ἃ: om. S 18 τοῖς ante 

πᾶσιν om. ὃ 19. 20 τὴν αὐτὴν ἕξιν Ba 20 et 22 βούλεται S 22 ὁρισμῷ a 

23 ἀποδιδόναι a 25 ἀπήνηχε 5 26 οὐ Ba Arist. Mb: οὐδὲν 5: οὐδὲ Arist. 

vulg. 27 χαὶ ἐπὶ τῶν Arist. 90 βούλεται ὃ post πράττειν add. διὰ τοῦτο 5 

32 οὑτωσὶ] οὕτως δὲ 5 καὶ om. S προσέϑηχε a χωρήσω Sa 

35 τῷ εἶναι a 



or 

10 

15 

30 
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βούληται ὑγιάζειν, ἰατρός ἐστι χαὶ λέγεται’ ὁμοίως χαὶ 6 thy ῥητοριχὴν 606 

δύναμιν ἔχων, χἂν μὴ ὑπὲρ τῶν διχαίων λέγῃ ἀλλὰ τῶν ἀδίκων, ῥήτωρ 
ἐστί, χαὶ ὅλως ἂν δύνηται ὑπὲρ ἀμφοτέρων τῶν τε διχαίων χαὶ τῶν ἀλδίχων. 

ῥήτωρ ἐστί. δίχαιος δέ ἐστιν οὐχ 6 τὰ δίχαια πράττειν δυνάμενος: δύναται 

γὰρ χαὶ ὁ ἄδιχος ταῦτα ποιεῖν: ἀλλὰ δίχαιός ἐστιν ὁ βουλόμενος, βούλεται ὃ 

δὲ ὁ τὴν ἕξιν ἔχων τὴν ene ἀλλὰ διὰ τί ἰατρὸν λέγουεν τὸν ὃυνά- 

usvoy χαὶ τὰ ὑγιεινὰ χαὶ τὰ νοσώδη πράττειν, δυηίως GF χαὶ διαλεχτιχὸν 
a2 ΄ ) ~ ‘ e 5 

χαὶ ῥήτορα τὸν δυνάμενον ἐφ᾽ ἑχάτερα ἐπιχειρεῖν: ἣ ὅτι χαὶ αἱ ἐπιστ' 
͵ 

΄ ΄ ΄ > ΄ - \ v \ χαὶ αἱ δυνάμεις at αὐταί εἰσι τῶν ἐναντίων: οὐ γὰρ ἔχηυσι τὸ εἰ 
~ ΑἹ 4 ~ 5 ΄ ἊΝ ’ 

τῷ τὸ ἕτερον τῶν ἀντιχειμένων δύνασϑαι χαὶ βούλεσϑαι OSLAVOVAL , nae 
\ 

ἢ διχαιοσύνη ἐν τῷ Bodies Vor χαὶ δύνασϑαι μόνα τὰ δίχαια, GAR ἔστιν 
᾿ αὐταῖς 7 τε παρασχευὴ ual ἢ βούλησις xat τὸ εἶναι πρὸς τὰ ἀντιχείμενα 10 

»} - τον ἢ Sw 5 \ ~ e ~ | 5 ~ > \ Sala τοῦτο GE λέγω ἐπὶ τῆς ῥητοριχῆς xal τς emt δὲ 
~ rw v 52 > > ᾿ς τ 

τῆς ἰατρικῆς οὐχ οὕτως, GAN ἔστιν αὐτῇ τὸ εἶναι ἐν τῷ γινώσχειν τὰ 
ἀντιχείμενα. δυνάμεις δὲ λέγε! τὴν διαλεχτιχὴν χαὶ βητββἠβήν. ἐπιστήμας 
ὃὲ υουσιχὴν χαὶ latory: τ γὰρ αὗται τῶν ἀντιχειυένων εἰσὶ γνωστιχαί. 
5 Ἅ “, > >? ΄ 35 , ΄ ~ " ᾿ ι λέγει δὲ ἕξεις οὐ τὰς ἀρετὰς μόνον ἀλλὰ συμπάσας ὁμοῦ τὰς ἀρετὰς χαὶ 

- - \ >. . , v χαχίας τῆς Ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος. ὅτι δὲ αἱ ws ρεται ἕξεις ASYOusvat οὐχ 
Μ"» - ~ ‘ ~ ~ v Ὡ 

εἰσι τῶν ἐναντίων αἱ αὐταί. SOstce σαφως ἐπὶ τὴς υγξίιας, ἀρετῆς οὐ σὴς 1 
6 ἊΝ . \ - 

σώυαστος" ἐχ χ γὰρ τῆς ὑγείας τὰ ὑγιξινὰ πράττεται. οὔχετι OF “AL τὰ γοσώδη ‘ {x \ i ry ? ” 

ΓΟ 
΄ ‘ ~ / 5 a \ ‘ Ὁ ΄ ὡς χαὶ τὰ νοσώδη ex τῆς νόσηυ, οὐ μὴν χαὶ τὰ ὑγιξινά, ἐχεῖνηος γὰρ 

NW rps Leh ΄ a cs s Vv ." 2 ΟΞ 0 ἜΝ X \ \ = — 
βαδίζει UYLELVWS O τὴν DYELAY SY WY, OUK ξνοξχεται GE χαὶ τὸν νοσοῦντα 

[-] 
o . ΄ v = - , ὕτως βαδίζειν. ὁμοίως zat ὁ τὴν διχαιοσύνην ἔχων τῶν διχαίων μόνων 

ἐστὶ πραχτιχὸς καὶ ὁ τὴν ἀδικίαν τῶν ἀδίχων, οὐ μὴν τἀνάπαλιν. 

΄ Ρ. 119914117 []Πολλάχις μὲν οὖν γνωρίζεται ἣ ἐναντία ξἕξι- ἀπὸ τῆς 50 
5 ΄ 

εναντιας. 

/ τ᾿ ἐν ao 5 ~ Ee . , \ Ψ ΄ ‘ e Μέλλων δειχνύειν ὅτι πολλαχῶς ἢ διχαιοσύνη, χαὶ ἔστιν ἢ μὲν ὡς 39 
΄σ ¢ τ᾿ > , ¢ ἊΝ ¢ 

΄) (αι ες £00 ὅλον ἢ χαϑόλου διχαιοσύνη ἢ OF ὡς μέρος, ἣ ἢ \ ΄ ΄ ὃς ΄ 

ἱ ἐν ὡς γένος ἢ δ᾽ ὡς 
™> 5) \ \ \ QO 7) > ᾿ 

εἶδος (τινὲς μὲν γὰρ τὴν χαϑόλου διχαιοσύνην 

Ww ‘ 

ag 
ϑ 

γξνος 
I> 

. ~ ~ ~ >) ~ ‘ ΝΑ Ss ΄ 38 > σν" "9 3 

χαὶ τῶν λοιπῶν τριῶν ἀρετῶν, τινὲς 63 οὐ γένος GAN ὅλον) μέλλων δὴ 
τοῦτο δειχνύειν, Racy λέγει καὶ συνίστησιν ἐχεῖνα, οἷς μέλλει χρῇσϑαι 
πρὸς τὴν τοιαύτην δεῖξιν, λέγων πολλάχις μὲν γνωρίζεται ἢ ἐναντία 

o + a Os ἕξις ἀπὸ τῆς ἐναντίας" οἷον ὁ εἰδὼς ὅτι εὐεξία fom στιν Ἢ τῶν σαρχῶν 
΄ 

πύχνωσις, οἷδεν ὅτι χαχεξία ἐστὶν ἢ τῶν σαρχῶν μάνωσις. χαὶ οὐ μόνον 

2 ἔχων δύναμιν Sa λέγει ἃ ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν S 3 καὶ ὅλως --- ῥήτωρ 
ἐστί (4) om. S ἂν scripsi: χἂν libri 6 τί] tov S 8. 9 xat ἐπιστῆμαι 
zal δυνάμεις S 9. 10 ἐν τῷ ἑτέρω τῶν S 11 δύνασϑαι καὶ βούλεσϑαι 8 
16 post γὰρ add. καὶ Sa 18 ὡς om. Ba 20 ἐχ yao] καὶ yap ἐκ ἃ 
21 ὥσπερ § 22 post ἔχων add. zat 5 δὲ om. BS 23 post ὁμοίως 
add. δὲ a 24 τἀνάπαλιν] οὔϑ᾽ οὗτος τῶν διχαίων οὔϑ᾽ ὁ δίχαιος τῶν ἀδίχων S 
25 μὲν om. S 25. 26 τῶν ἐναντίων BS 27. 28 ὡς ὅλον --- ἢ ἡ μὲν om. a 
30 γένος} μέρος S ὃ] λέγω 8 84 εἶδε ἃ 

Ὁ" 
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΄ CS jn SIE ~ > ΄ ve > A \ ἦν STEEN ~ 
ἢ ἕξις ἀπὸ τῆς ἐναντίας ἕξεως γνωρίζεται, ἀλλὰ χαὶ 79H aro τῶν 60r 

bx’ αὐτὴν ἑχτῶν, ual τὰ ἑχτὰ ἐχ τῆς ἕξεως. εἰπὼν ὃξ τὴν ἐναντίαν ἕξιν 88 
oy hy ~ > , 5» ~ 5 

ἀπὸ τῆς ἐναντίας ρου προσέϑηχε πάνυ ἀχριβῶς τὸ πολλάχις" οὐ 
δ 

ee ἀεὶ GAN ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 7 ἐναντία ἀπὸ τῆς ἐναντίας γνωρίζεται. τοῦ 

γὰρ φιλεῖν, ὡς ἐν τοῖς Τ᾿οπιχοῖς εἶπε, πολλαχῶς λεγομένου τὸ μισεῖν πολλαχῶς 
͵ 

cr 

\ σ > ΄ 5 > ~ ¢ 4 Qa Ἄ , 

οὐ λέγεται’ ὥστε ἐπὶ τούτου οὐχ ἐχ τοῦ ϑατέρου ϑάτερον γνωρισϑήσεται. 

λέγεται δὲ τὸ φιλεῖν ἐπί τε τοῦ χατὰ διάνοιαν ἀγαπᾶν χαὶ ἐπὶ τοῦ τοῖς 
i ry Ὡς - - rn ~ > v > ΄ ~ 
χείλεσιν ἀσπάζεσϑαι, ᾧ τῷ τοῖς χείλεσι φιλεῖν οὐχ ἐστι τι ἐναντίον, τῷ 40 
Ὁ ~ v , ὃ. ? ~ » 

OS χατὰ διάνοιαν cee ἔστι τι ἐναντίον, τὸ χατὰ διάνοιαν utdetv. ἔοιχε 
Ἁ ATEN ~ ΄ C ΄ > s \ is 5Ὁ ,ὔ τὰ \ > ‘ 

δ πολλαχῶς Aéyestar ἣ διχαιοσύνη χαὶ ἢ ἀδιχία, ahha διὰ 10 ὃ 
τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν. διὰ τούτων τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ 

διὰ τί BOS he Ἴ as τῆς διχαιοσύνης οὐχ ἔστι γνώριμον τοῦτο xa 

φησὶν ὅτι αἴτιον τούτου ἐστὶ τὸ σύνεγγυς ἀλλήλων εἶναι τὰς διχαιοσύνας 

χαὶ πολλὴν ἔχειν τὴν ὁμοιότητα. ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις πᾶσι τοῖς ἐπιτεταμένην 

15 ἔχουσι τὴν ὁμοιότητα λανϑάνειν συμβαίνει τὴν κατὰ αὐτὰ ὁμωνυμίαν. τῶν 4 

γὰρ ὁμωνύμων ὅσα μὲν πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων διέστηχε, ΤΩΣ ταῦτα ὅτι 

διώνυμα, ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος ὃ ΟΣ χαὶ ᾿Αλέξανδρος 6 ἐξηγητής, χαὶ 
= 

ἢ χλεὶς ἢ τὰς ϑύρας χλείομεν, χαὶ τὸ χατὰ τὸν αὐχένα τῶν ζῴων ὀστοῦν, ͵ 
χαὶ ὅλως τὰ ἔχ τινος τύχης ὀνομασϑέντα: ὅσα δὲ SEMEN IPE ἐστιν ἐνορῶ 

90 ταῦτα οὐχέτι δοχεῖ ὀνόματος μόνου χοινωνεῖν. σύνεγγυς δὲ ἀλλήλων τὰ ὄντα, 

αἱ χινήσεις, τὰ ἀγαϑά, at διχαιοσύναι, ὡς Suen: περὶ αὐτῶν, λέγω δὴ 

τῶν διχαιοσυνῶν. τούτων γὰρ ἢ έν ἐστιν Beit γένος διχαιοσύνη ἢ λεγο- 50 

μένη χατὰ πάσης ἀρετῆς, ἢ ὃὲ ὥσπερ τ εἰδης. ὥστε ὡς μὲν γένος 
‘ Y>» 

έχονται γὰρ τὰ SLOT, τὸν τῶν γενῶν δρισ- Φ 
\ > v > 

χαὶ εἶδος συνώνυμα ἔσονται (ἐπι 
μόν), χαϑ’ ὅσον δὲ ἢ ὡς εἶδος λαμβανομένη δικαιοσύνη τὸ αὐτὸ ὄνομα bo σι 

v “ e v v \ 

ἔχει τῇ ὡς γένος λαμβανομένῃ, χατὰ τοῦτο ἔσονται δυμώνυμοι" ἄλλο γὰρ 
\ ~ a , ΄ ΄ ie) 

ἑχατέρας αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ὀνόματος τῆς δικαιοσύνης σημαίνεται. ὁ ὁ 
αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ ἀδιχίας" τοῦτο δὲ δῆλον ἔσται προϊόντος τοῦ λόγου. 

μέλλων δὲ ἤδη δειχνύναι ὅτι πολλαχῶς 7 διχαιοσύνη λέγεται, ἀπὸ τῆς GUY 

80 ἀδιχίας ἄρχεται, μᾶλλον ὃὲ τοῦ ἀδίχου" γνωριμώτερον γὰρ ὅτι ὁ ἄδιχος 

πολλαχῶς λέγεται ἤπερ ἣ ἀδιχία. εἰ δὲ 6 ἄδιχος πλεοναχῶς, καὶ ἢ ἀδιχία" 

εἰ G2 ἢ ἀδιχία, χαὶ ἢ διχαιοσύνη" τοῦτο γὰρ εἴρηται ὅτι ὡς ἐπὶ πολύ, 

ἂν ϑάτερον τῶν ἐναντίων πλεοναχῶς λέγηται, χαὶ ϑάτερον. 

p..1129232 Δοχεῖ δὲ 6 τε παράνομος ἄδιχος εἶναι. 5 

35 Εἰπὼν ὅτι ἢ, διχαιοσύνη μεσότης ἐστί, διὰ τούτων δείχνυσι χαὶ ὅτι 

1 ἀλλὰ καὶ --- τῆς ἕξεως (2)om. S 2 εἶπεν S 3 ante to add. xat S 

ὃ ἐν τοῖς Τοπιχοῖς)] A 15 p. 1061 sqq. τοῖς om. Sa 8 ᾧ] ὦ te S 

τῷ μὲν τοῖς ἃ 9. χατὰ τὴν διάνοιαν utrobique S 11 post ὁμωνυμίαν add. 

αὐτῶν S 12 διὰ τὸ S 14 ἔχει 8 15 συνέβη S 11 post 

ὁμιώνυμα add. ἐστὶν S 20 post χοινωνεῖν add. ταῦτα δέ ἐστιν ta S δὲ om. ὃ 

22.23 7 λεγομένη om. Ba 24 ἐπιδέχεται S 26 τῇ] τῆς Ba λαμβανομένης a 

ὁμώνυμαι a 29 ἤδη om. S 32 ἡ post χαὶ om. B 33 λέγεται ὃ 

34 post παράνομος add. καὶ S 
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, 4 / , " , * , o wan , > 

WECOTHS χαὶ τινων. WEOOTYS ἔστι, συλλογιζόυξνος οὕτως" εἰ 6 ἀῆδιχος παρά- θθν 
Ἵ ‘ ͵ ? i ‘ ‘ 

‘ ΄ , 5 , ren + v ΄ va v 

νομὸς χαὶ ὁ παράνομος TASOVEATYS, 9 ὃὲ πλεονέχτης ανισης, ὁ Aotnos apa 
wv “7 v » ΓῪ wv ‘4 5 ΄ 3 

ἄνισος. οὕτως χαὶ τὸ ἄδιχον ἄνισον. τὸ δὲ ἄνισον περιέγει τὸ πλέον χαὶ 
> . 

= ~~ ν᾽ © --ς 
π ἣν ee B ‘i 
ἔλαττον χαὶ χοινῶς χατηγορεῖται xat ἀμφοῖν, τοῦ τε νης χαὶ τοῦ 10 

ii ry Y 9 

,ὕ ΜΑ -Ὁ7 4 A + , 

5 ἐλάττονος. εἰ οὖν τὸ ἄδιχον ἄνισον, τὸ δίχαιον ἴσον, χαὶ εἰ τὸ ἄδιχον πλέον 
Ἁ ve χαὶ ἔλαττον, τὸ δίχαιον μέσον τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος. χαὶ ἢ διχαιοσύνη 

[4 σ 5 ? \ 5 5 ΄ 5 

μεσότης, ὅπερ ἐστὶν ἀρετῆς Ἰνώρισμα. eine yap ἐν τῷ B ὅτι ἀρετή ἐστιν 
5» ΄ Oo a ΄ vs wv ‘ 4 ἢ 

΄ 

ἕξις ἐν μεσότητι τῇ πρὸς ἡμᾶς. ὅτι ὃὲ ὁ ἄδιχος ἄνισος χαὶ οὐδέποτε .τὸ 
΄ SKK Phe SD " - "Ὁ > ~ \ 

ἴσον χαὶ μέσον αἱρεῖται, ἀλλ ἐπὶ μὲν τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν τὸ πλεῖον, 
Ν ~ ~ Vs ~ 5 ~ ¢ 4 , 

10 δὲ τῶν χαχῶν τὸ ἔλαττον, δῆλον ἐχ τῶν ὁσημέραι γινομένων" χρημάτων 15 

γὰρ 7 τιμῶν 7 διανουῆῆς χρυσοῦ ἸἩινομένης ἀεὶ τὸ πλέον λαβεῖν σπουδαΐζει, 

ΓΗ δὲ παρούσης ἤ τινος ἄλλου ὧν οὐ βουλόμεϑα, πάντα τρόπον μὴη- 

εν χανᾶται ἣ μηδέν τι ἣ μιχρόν τι xat ὧν of ἄλλοι πάντες εἰσενηνόχασι 

τὸ βραχύτατον εἰσενεγχεῖν. ὥστε τοῦ μὲν ἀγαϑοῦ τὸ πλέον, τοῦ GE χαχοῦ 
» ¢ ~ c ~ 15 τὸ ἔλαττον αἱρεῖται χαὶ διώχει- αἱρεῖται ὃὲ τὸ ἔλαττον χαχὸν ody ὡς χαχύν, 

» ᾽ ens δ᾽ Ἂ " - \ Μ ᾿ \ \ ae 

ἀλλ ὡς ἀγαϑόν. τὸ μὲν γὰρ ἔλαττον χαχὸν πρὸς τὸ μεῖζον χαχὸν παρα- 
9 \ 4 > ~ Ὁ > 2 * 

βαλλόμενον ἀγαϑὸν εἶναι δοχεῖ: τὸ γὰρ ἀντὶ δέχα νομισμάτων δοῦναι νόμισμα 20 
«Ὁ ΄ 5 Qs id ~ Vv v Ἀ x) . ‘ 4 A 

ξεν ὡς γαϑὸν GLOSLTAL, SOTLY ον TO WEY OLAZLOV τὸ νόμιμον χαὶ τισον, τὸ 3S x 

> VN , κ᾿ v 

ὃ ἄδιχον τὸ παράνομον χαὶ ἄνισον. 

> em ‘ a ΄ , Va b} ‘ , » Ἁ 

20 p. 11290] Exet ὃ ὁ πλεονέχτης ἄδιχος, οὐ περὶ πάντα τὰ ἀγαϑὰ 

ἔσται. 

Εἰπὼν τὸν Pani ἄδιχον εἶναι περὶ τὰ ἀγαϑά, λέγει μὴ περὶ προς 

τὰ ἀγαϑὰ πλεονέχτην εἶναι" οὔτε γὰρ τοῦ ἰατροῦ 7 τοῦ ῥήτορος ἰατρικώτερος 80 
/ 7 te ee σπεύδει γενέσϑαι οὔτε τοῦ μουσιχοῦ μουσιχώτερος xa 

΄ ΄ v ΕΞ ἘΞ 

τὸ πλέον τούτων ἐν τούτοις ἔχειν, ἀλλὰ περὶ ἐχεῖνα τὰ ἀγαϑὰ πλεονεχτεῖ, τῷ or 

ἅπερ ἐστὶν ἁπλῶς χαὶ τῇ ἑαυτῶν φύσει ἀγαϑά, tots φαύλοις δὲ χαὶ μο- 

χϑηροῖς οὐχ ἀγαϑα. εἰσὶ δ᾽ ἁπλῶς ἀταϑὰ ὑγεία, πλοῦτος, χάλλος. εὐγένεια, 
ἀρχή, ἐξουσία, ἃ τῇ ἑαυτῶν φύσει ἀγαϑὰ ὄντα τοῖς φαύλοις χαχά ἐστι" 

μᾶλλον δ᾽ ἀγαϑὰ χαὶ συυφέροντα αὐτοῖς ἐστιν αἶσχος, νόσος, πενία. εἰπὼν 

80 δὲ ὅτι περὶ τὰ ἁπλῶς ayaa ὁ πλεονέχτης ἐστί, τίνα ταῦτά ἐστιν ἐπήγα- 3 

ἴεν, ὅτι ὑπὲρ ὧν τῆς λήψεως τῷ ϑεῷ εὔχονται οἱ ἄνθρωποι" εὔχονται δὲ 

πλουτεῖν, ὑγιαίνειν: ταῦτά ἐστι τὰ ἁπλῶς ἀγαϑά. ἐνδειξάμενος ὃὲ τίνα 

εἰσὶ τὰ ἁπλῶς ἀγαϑὰ διὰ τοῦ εἰπεῖν of δ᾽ ἄνϑρωποι ταῦτα εὔχονται 
χαὶ διώχουσιν, ἐπιδιορϑούμενος τὸ πλημμελὲς τῆς τοιαύτης εὐχῆς ἐπή- 

2 δὲ om. Ba 2.3 ἄνισος ἄρα ἄδικος Ba ὃ οὕτως] ὥστε S ὃ εἰ post καὶ οἴη. S 

6 χαὶ τοῦ ἐλάττονος S 7 ἐν τῷ Β] c. 6 p. 1106036: ἐν τῷ ἄλφα BS 9. ἁπλῶν 

ἀγαϑῶν ὃ 10 γενομένων S 11 fort. ἣ χρυσοῦ διάνομῆξ 14 ὥστε] 

ὥσπερ S 10 τὸ post πρὸς om. ἃ 18 post μὲν add. οὖν S 20 6° 6 

BS: δὲ Arist. KbMbOb: yao χαὶ a Arist. Ha Nb 6 ἄδικος a Arist. 20. 21 ἄδιχος 

περὶ ta ἀγαϑὰ ἔσται οὐ πάντα a Arist. 20 πάντα om. Β 22 περὶ τὰ ἀγαϑὰ]) 

παρὰ τὸν ἀγαϑὸν B 21 ὑγίεια 5 29. aisypos S 30 τὸ ἁπλῶς ἀγαϑὸν BS 

31 λήψεως]) λύκχης ἃ τοῖς ϑεοῖς S 88 ἐστὶ 8 
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Sc NO a) = 2 5 z 

γαγεν οὐ Get εὔχεσϑαι λαβεῖν ταῦτα, ἀλλ᾽ εὔχεσϑαι χαὶ τὸν ὑγιαίνοντα χαὶ GOr 

by πλουτοῦντα χαὶ τὸν χαλὸν τὴν ὑγείαν χαὶ τὸν πλοῦτον χαὶ τὸ χαλλος A 

εἰς χαλὸν αὐτοῖς χαὶ ἀγαϑὸν γενέσϑαι, χαὶ μὴ εἰς βλάβην ἢ λώβην ψυχῆς. 40 
ΕΥῚ - 5 ( ~ 9 ΄ er NN ~ > ~ ΄ 

τοῦ O αγαὺ οὗ εστιν 7 TENVEE he, Ol TOUTO OOXKCL πλεονέχτης 

Oo σι 

> 5 \ ΄ ΄ ΄ \ ~ »» ΄ 9) wn 3 SN ca} 

ἶναι. ἐπεὶ πλεονέχτης λέγεται ὁ τὸ πλεῖον ἔχων, ὁ ὃ ἄδιχος ἐπὶ τοῦ 
Ἂ a + ΄ ΄ σ΄ - ε 5 

χαχοῦ τὸ ἔλαττον ἔσχε χαχόν, λέγει Ott τὸ τοιοῦτον xaxov ὡς ἀγαϑὸν 
δ, od > , QO? σ ~ δ ( ~ 3 

ἡ ρΞετίσατο χαὶ ἐδίωξεν: ὥστε πλεονέχτης ἐστί, xa ὅσον tod ἀγαϑοῦ ἐστιν 
"7 v > ΄ ~ \ 

ἢ TAsovetia. εἰπὼν δὲ ἔστιν ἄνισος See abe Vp περιέχον xat 
we ~ Vv / / 

χοινόν, λέγων τοῦτο τὸ ἄνισον: τὸ γὰρ ἀνισὴν περιέχει τὸ πλέον χαὶ 
Léa 10 ἔλαττον, ὡς εἴρηται. 

ε 

ὃ παράνομος ἄδιχος O ὃ 0) 2 5 ΄ ὡς 4 p.1129b11 Eimet 6 νόμιμος δίχαιος, 45 
τ ι πάντα τὰ νόμιμα ἐστί πῶς Olxata. 

Δείξας τὸ ἄδιχον ἄνισον, πιστούμενος ὅτι ὃ δίχαιος ἴσος ἐπὶ τὸ ὃξι- 54 

χνύναι τὴν διαφορὰν τοῦ διχαίου τοῦ τε ὡς νομίμου χαὶ τοῦ ὡς ἴσου πρόεισι, GIF 
15 χαὶ τίς ἐστιν ὁ νύμιμος δίχαιος λέγει. τὸ μὲν οὖν ὅτι νόμιμός ἐστι λαμ- 

βάνει πάλιν ἐχ τοῦ χαὶ τὸ ἄδιχον παράνομον εἶναι. εἰ GE ὃ νόμιμος δίχαιος, 

δῆλον ὡς ual τὰ νόμιμα πάντα δίχαια ἂν εἴη. πρόσχειται δὲ τὸ. πῶς 

δίχαια,. ὅτι μὴ χατὰ τὴν ἰδίως de ὙΠῸ διχαιοσύνην παᾶντα τὰ νόμιμα 

δίχαια, ἀλλὰ χατὰ τὴν χοινῶς. χαῦ ὅσον γὰρ τοῖς νόμοις πειϑόμενός τις ὅ 

90 ταῦτα ποιεῖ. δίχαιός ἐστι, zal αὐτὰ δίκαια, αὐτὰ ὃὲ ual’ αὑτὰ ἢ ἀνδρεῖα 

ἢ σωφρονιχά εἰσιν, ἢ ἐξ οἵας ἂν εἴη ἀρετῆς. ἀλλὰ μὴν περὶ πάντων οἵ 

νόμοι ὁρίζουσι τῶν χατὰ τὰς ἀρετὰς χαὶ προαγορεύουσι τὴν ἀναφορὰν 

ποιούμενοι αὐτῶν ἐπὶ σύστασιν τῆς χαϑεστώσης πολιτείας ἣ εὐδαιμονίαν 

χαὶ σωτηρίαν, oe pe eas ὥς φησιν αὐτός, TOD χοινῇ συμφέροντος 
\ 

πᾶσι χαταστοχαζομένη ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, τῆς ἀριστο- to ov 

χρατίας “AL TY nee χαὶ τῶν λοιπῶν. ἣ yap ἡϑιχὴ χαὶ ἢ πολιτιχὴ 10 

τῷ σχοπῷ διαφέρουσι μόνῳ, ἐπεὶ ἀμφοτέραις περὶ ᾿ἀρετῆς ἣ πραγματεία, 

ἀλλὰ τῇ μὲν ἠδιχῇ ἑνὸς ἑκάστου διὰ τῶν ἀρετῶν ἢ εὐταξία χαὶ εὐστά- 

ϑεια σχοπός, τῇ δὲ πολιτιχῇ ἢ τῆς πόλεως, ἣν οὐχ οἷόν τε διοιχεῖσϑαι χαλῶς 
80 χωρὶς ἀρετῶν χαὶ τῆς χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργείας. 6 δὴ τούτοις πειϑόμενος 

vouruds τε χαὶ δίχαιος, χαὶ τὸ νόμιμον ἄρα δίχαιον. ἀλλὰ μὴν τὰ χατὰ 
τὰς ἀρετὰς πάντα ποιητιχά τέ ro) ¢ ὑδαιμονίας χαὶ φυλαχτιχὰ τῶν μορίων 

> Αἱ 

αὐτῆς. υόρια δὲ εὐδιχιμονίας αἱ ἀρεταὶ χαὶ at κατ᾽ αὐτὰς ἐνέργειαι. καὶ 16 

τὸ δίχαιον ἄρα ποιητιχόν τέ ἐστι χαὶ φυλαχτιχὸν εὐδαιμονίας χαὶ τῶν 

2 χαὶ τὸν χαλὸν --- πλοῦτον om. Ba 6 ἔλαττον] ἄδικον S 7 ἠρετίσατο B: 

ἡρετήσατο Sa 8 περιέχοι S: περιέχει Arist. 9 τὸ post τοῦτο om. ὃ 11 post 

ἄδικος add. ἦν a Arist. 12 τὰ om. S 14 ὡς ante ἴσου om. ὃ 17.18 πῶς 

δίχαιος a 18 μὴ om. ὃ 19 τις post yap ponit 5 21 ἐστὶν S 22 τῶν] 

τὰ Ὁ προαγορεύουσ! Anon.: προσαγορεύουσι libri διαφορὰν ἃ 23 σύστασιν 

seripsi: συστάσει libri ἢ - σωτηρίαν (24) seripsi: ἡ εὐδαιμονία καὶ σωτηρία libri 

25. 26 τῆς t ἀριστοχρατείας S 26 xat] τῆς ὃ ἈΠ 2 Onvoxpatiag ἃ 

post ἠϑιχὴ add. ἀρετὴ 5 21 ἀρετῶν 5 28. 29 εὐσταϑία Sa 29 ὁ σχοπὸς 5 

dl μὲν 5 32 εὐδαιμονιχὰ S 
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᾿ " 

7 

’ > 

μορίων αὐτῆς. 7% λέγοι ἂν μόρια εὐδαιμονίας τὰς ἀρετὰς πάσας τὰς Ψ boytnas ble 
» , > \ ‘ ΄ χαὶ σωματικὰς καὶ τὰ ἐχτός, ἅπερ ἐχτός εἰσι χρήματα, κτήματα, χτῇσις 

ἄλλη πᾶσα" ἐχ τούτων γὰρ πάντων τῶν ψυχιχῶν χαὶ σωματιχῶν ἀρετῶν 
χαὶ τῶν ἐχτὸς ἀγαϑῶν βούλεται συγχεχροτῆσϑαι τὴν εὐδαιμονίαν τὴν 
πολιτιχήν, ἐπεὶ μὴ ὅτι ἐχ τούτου καὶ τὴν ϑεωρητιχήν, ἐν τῷ Κὶ τῇσδε 
τῆς πραγματείας Ἰνωσόμεϑα. εἰπὼν δὲ ἕνα τρόπον δίχαια λέγεσϑαι χαὶ 
τὰ ποιητιχὰ χαὶ φυλαχτιχὰ εὐδαιμονίας χαὶ τῶν μορίων αὐτῆς, ἐπήγαγε 
τῇ πολιτιχῇ χοινωνία, διότι οἱ νομοϑέται περὶ τῶν χατὰ τὰς ἀρετὰς 
διαγορεύουσιν οὐχ ἁπλῶς τὴν φύσιν τῶν ἀρετῶν σχοποῦντες, Furs ἐστὶν 
ἑκάστη αὐτῶν, καὶ τί τὸ (τί) ἦν εἶναί ἐστιν αὐτῶν χαὶ ἡ οὐσία, ἀλλὰ στοχα- 
ζόμενοι τοῦ χοινῇ συμ, φέροντος χαὶ ἐπ᾽ ἐχεῖνο τὴν ἀναφορὰν ποιούμενοι 
προστάττουσι τὰ χατὰ τὰς ἀῤετὰς πράττειν. ἀπεσ ὈχΘ πο ἐν ὃξ νόμον 
λέγει τὸν μὴ ἐχ πολλῆς μελέτης ual ἐξετάσεως τεϑέντα, ἀλλ᾽ ἀϑρόον χαὶ 
ἀμελετήτως. 

p. 1129025 Αὕτη οὖν ἢ διχαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία. 

ΓΤ" ~~ sets . 7 4 , 5 e 

Γριχῶς ἢ τελεία ἀρετὴ ᾿ λέγεται γὰρ τελεία ἀρετὴ χαὶ ἢ 
ΠΥ , ΄ 5 \ £ ea \ ἀνδρία vovy ἢ ἡϑιχὴ ἢ μετὰ φρονήσεως χαὶ ὀρϑοῦ λόγου ὑπομενετιχὴ 
~ 5 ~ Vad ’ 

τῶν ἾΣΟΝ ἐν τοῖς πολέμοις χιν ἜΣ λέγεται δὲ τελεία αὕτη ἢ ἀν- 
sn 

tol ιαστολὴν aS φυσιχῆς ἀνδρίας, χαϑ’ ἣν φυσιχὴν ἀνδρίαν 
᾽ὔ 

Pe 35 as ΄ > ‘ \ \ > ~ 
0 Αχιλ SUS αἀνόῤρξιος ελξγετο. λέ ται πᾶλιν τελεία ἀρξέτὴ χαὶ TO SX πάσων 

2 
τῶν ἀρετῶν ἄϑροισμα, ἥτις χαὶ ἁπλῶς ἀρετὴ λέγεται χαὶ μόνως ἀρετὴ 
τελεία. λέγεται δὲ ἀρετὴ τελεία χαὶ ἢ χατὰ τὴν νομιμότητα, περὶ ἧς νῦν 

λέγει, ἥτις ἢ αὐτή ἐστι τῇ ἐκ πασῶν ἀρετῶν οὔσῃ, ὡς προϊὼν ἐρεῖ" δια- 

δ᾽ ὅτι ἢ μὲν προτέρα ὡς ἕξις φυχῆς ἁπλῶς ϑεώρεῖται, ἢ ὃξ χατὰ 

τὴν εὐ τς ἄρετ ΠῚ ἥτις χαὶ δικαιοσύνη ayer t, ἐν τῇ πρὸς ἕτερον χρήσει 

meee! ἢ γὰρ χατὰ πάσας τὰς ἀρετὰς ἐνέργεια ἐπὶ σωτηρίᾳ γινομένη τῆς 

πολιτιχῆς χοινωνίας ἐστὶν ἢ νῦν λεγομένη τελεία μὲν ἀρετή, ἀλλ᾿ οὐχ ἁπλῶς 

aX ὦ ὡς πρὸς ἕτερον, ἥτοι πρὸς τὸ διαμένειν καὶ διασώζεσϑαι τὸ πολίτευμα. 

ὥστε δῆλον γέγονεν ὅτι ἢ χαϑόλου ἀρετὴ χαὶ ἢ χαϑόλου δικαιοσύνη τῷ 
¢ νυ στ 

a 
Le > , ΄ b) 

ὑποχειμένῳ χαὶ. τῇ οὐσία αἱ αὐταί εἰσι, διαφέρουσι GE χατά τι, ὡς εἴρηται" 
ue) ead se ἘΝ ! a ak 5 ‘ ΄ Jt ao 

μὲν yap ἁπλῶς ὡς ἕξις ϑεωρεῖται ψυχῆς, ἀρετὴ μόνως Aéyetat, ὅταν εἰ Ὡ ̓ “ὦ 

ὡς τ τ τῆς πολιτείας, διχαιοσύνη προσαγορεύεται. τούτῳ (η΄ 

2 ὦ) OR 

Ord OUSL χαὶ χα) ὺ τελειοτε 0. ᾿ διχαιοσύνη δηχεῖ εἶναι τῆς ἀρετῆς" τελειο- 
i i i ὶ i 

55.) δ ἐς 
τέρα γὰρ αὕτη, ἣν πρὸς ἄλλους χρῆσϑαι δύναται, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἴω [0] ~ ξ oo Ἂς R - 

20 

on 
=) 

35 

40 

1. 2 σωματιχὰς καὶ ψυχικὰς Ba 2 χαὶ τὰ --- εἰσι] οἷον Ba 4 post ἀγαθῶν 

add. αὐτὸς S 5 K) ἐκ S: χοινῷ a: οὗ K 7 6 τρόπω S 8 περὶ om. B 
9 post ἐστὶν add. ἡ 8 10 alterum τί addidi 15 Αὕτη μὲν οὖν a Arist. 
17 

21 

. 

zat δι᾿ ὀρθοῦ S ὑπομονητιχὴ Sa: cE oa Anon. 18 τοῖς om. S 
Νὰ 

μόνον 8 23 ἡ] τ ὡς Sa 25 χρήσει] χρίσει 8 28 ἀλλὰ πρὸς 

σώζεσθαι 5 29 ἡ post zat om. S 32 ὡς συστατιχὴ τῆς a 90 τελειότερον 

εἶναι om. B 340 om. S χρᾶσϑαι B 

g 

S 
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΄ 

μόνον xa? ἑαυτόν: ἔστι δὲ ὡς εἴρηται πρὸς ἄλλον ἢ χατὰ νομιμότητα. θ1τ 
διὰ οὖν τὸ πρὸς ἄλλον εἶναι τὴν διχαιοσύνην χαὶ πρὸς σωτηρίαν τῇς πολι- 

TINTS χοινωνίας χρατίστη,. φησί, χαὶ ἀρίστη δοχεῖ εἶναι ἢ διχαιοσύνη, χαὶ 
ϑαυμασιωτέρα χαὶ αὐτοῦ τοῦ τῆς ᾿Αφροδίτης ἀστέρος. Ewa ὃδὲ φαῦσις 45 

5 ἀστέρος λέγεται, ὅταν πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου φαίνηται ὁ ἀστήρ, ἕσπερος 

a8 Bray υετὰ τὴν τοῦ ἡλίου δύσιν ὁρᾶται. οὐχ οὕτω δοχεῖ, φησί, ϑαυμαστὴ 

᾿Αφροδίτη, χαίτοι λαμπροτάτη οὖσα Ewa χαὶ ἕσπ TeptDs φαινομένη. ὡς 

ἢ διχαιοσύνη. ὅτι δὲ χαὶ χρατίστη χαὶ ϑαυμαστὴ χαὶ ἀρίστη ἐστὶν ἢ δ'χα!ο- 

σύνη πιστούμενος ἐπήνεγχε ual τὴν λέγουσαν παροιμίαν 

10 p. 1129029 “Ev δὲ διχαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετὴ ἔνι. 6lv 

Τουτέστιν ἅπαν χαχὸν πόρρω τῆς διχαιοσύνης. % δὲ παροιμία Θεόγνι- 
a7 5) c , , > ~ if \ 5QO~ l4 5 ἊΝ 

δός ἐστιν, ὡς Θεόφραστός φησιν ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ ἠϑῶν λέγων, ἐν 8 

τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ηϑιχῶν ὡς Φωχυλίδης αὐτοῦ μέμνηται, zal οὐδὲν ϑαυ- 
τὶ \ sD » - \ , ΄ 3 

μαστὸν χαὶ ἔλθ ἈΠ ἢ αὐτῷ χαὶ Θέογνιν χνήσασϑαι. πολλοὶ γὰρ ἐν 

15 μὲν τοῖς οἰχείοις δύνανται τῇ ἀρετῇ χρῆσϑαι. οὐχ ὥσπερ ἐν ταῖς 
et ἐπιστήμαις ἐν γνώσει τὸ τέλος ἐχούσαις ὁμοία ἐστὶν ἢ γνῶσις 5 

τοῦ γνωστοῦ αὐτῷ τε ἐφ’ ἑαυτοῦ ual ἐπ᾽ ἄλλων, οὕτως xual ἐπὶ τῶν 
ἀρετῶν ἔχει, χαὶ ὅλως περὶ τῆς πολιτικῆς" οὐ γὰρ ἐξαρχεῖ χαϑόλου 

εἰδέναι τίνα τε πραχτέον χαὶ τίνα py, ἀλλὰ χαὶ δι’ ὧν χαὶ πῶς ἄν πρα- 
» , > ΄ ~ by oS) , ΄ ΔΝ > _~ ~ 

ὄεναι χρή, ὧν ἢ γνῶσις δι᾽ ἐμπειρίαν παραγίνεται. διὸ det πολλοῖς 20 χϑείη εἰδέν 

χαὶ παντοδαποὶς ΤῊΝ eel, TOOL ee τὸν μέλλοντα πολιτιχὸν ἔσεσϑαι, 

τούτοις οἱ χαϑόλου nn ὡς χαὶ χυβερνήτην χαὶ ἰατρόν. οὐ γὰρ αὐτάρχε 

λόγοι ἀλλὰ χαὶ ἐμπειρίας αὐτοῖς δεῖ. διὰ τοῦτο δ ἐν μὲν τοῖς οἰχείοις 10 

δύνανται πολλοὶ τῇ πολιτιχῇ χοινωνίᾳ χρῆσϑαι, οἷον ἐν γυναιξὶ χαὶ παισὶ 
5 

25 xual ἀδελφοῖς, ἐν GE τοῖς ἄλλοις ἀδυνατοῦσι διὰ τὸ μὴ ἐμπ ΠΣ ἔχειν τῶν 

πραγμάτων. δεῖται οὖν ὁ πολιτιχὸς χαὶ πραχτιχὸς πρὸς τῷ τοὺς χαϑόλου 
, Vv \ δὴ 

Aoyous ἔχειν χαὶ τῆς τῶν πραγμάτων ΠΣ ὡς χαὶ ὃ περ τ χαὶ 

ὁ ἰατρὸς χαὶ ὁ χυβερνήτης. ὅτι δὲ τ πρὸς ἐτέ ΠΡῸΣ χρῆσϑαι τῇ EE) 

χαλεπόν ἐστι, μάρτυρα ἐπάγει τὸν nae εἰπόντα “ ἀρχὴ τὸν ἄνδρα detest” 

80 ὃ γὰρ ἄρχων πρὸς ἑτέρους: τινῶν γὰρ ὁ ἄρχων ἄρχει χαὶ ἐν χοινωνίᾳ 15 
" ΄ 5 e > ‘\ NB! δ ἀρχή. ἐν ἢ χαλεπώτεραι αἵ ἐνέργειαι. εἰπὼν δὲ τὴν χατὰ τὴν νομιμό- 

THT διχαιοσύνην πρὸς ἄλλον εἶνα!, πιστούμενος τοῦτο λέγει διὰ δὲ τὸ 
αὐτὸ τοῦτο, τουτέστι τὸ πρὸς ἕτερον ἢ πρὸς ἑτέρους εἶναι τὴν διχαιο- 

1 ἑαυτὴν S 4 τοῦ om. S 5 πρὸ] πρὸς S 7 ἕσπερος S 

8 ϑαυμαστιχὴ a 10 post συλλήβδην add. εἰπεῖν B ἔνι BS Arist. KbL> Ob: ἐστὶ 

a Arist. Ha MbNb 11 4 δὲ παροιμία] ἐστί. τὸ δὲ διχαιοσύνη σύμπασα συλλήβδην 

ἀρετὴ ἔνι S 12 Θεόγνιδος)] v. 147 Bergk 13 Φωχυλίδης} fr. 17 Bergk: Pry) if Ι 8 
Φωχιλλίδους 8: neha Bergk, at cf. Anonym. vol. XX p.210,17 15 ὥσπερ] ὥστε Ba 

17 τοῦ γνωστοῦ om. S αὐτὸ S 19 xpaxta Sa 19. 20 πραχϑὴ S 20 παρά- 

γεται a 24 πολλὰ a 26 πρὸς to S 29 tov Βίαντα] cf. Leutsch 

Paroemiogr. Gr. I 212. Π 101, 310 εἰπόντα om. S ἀρχὰ S 3) γὰρ 
post τινῶν om, § 32 πρὸς ἄλλο Ba πιστούμενος om. Ba 

Lf 
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5 , b) ~ Vv \ , oF eee γ ὌΝ σύνην, οὐ τοῦ ἔχοντος τὴν τοιαύτην ἕξιν λέγουσιν εἶναι οὐδὲ eae 01: 
~ , ΕΣ > ’ κ᾿ 

αὐτοῦ τ γζάνεν; ἀλλ᾽ ἐχείνοις εἶναι ἀγαϑόν, οἷς τὰ συμφέροντα πράττ 
΄, 
ihe A ἄρχουσιν ἣ χυρίοις, 7 τοῖς βασιλεῦσιν ἣ τοῖς ἀρίστοις, ὡς ἐν aprotoxpatia 

p. 118015 Κάχιστος μὲν οὖν ὃ χαὶ πρὸς αὑτὸν χαὶ πρὸς τοὺς φίλους. 30 

5 Ody ὥσπερ, φησίν, χάχιστός ἐστιν ὁ χαὶ πρὸς ἑαυτὸν χαὶ πρὸς τοὺς 
χοινωνοὺς χαὶ φίλους χρώμενος τῇ μοχϑηρία, οὕτω δὴ χαὶ ἄριστός ἐστιν 6 

πρὸς ἑαυτὸν χαὶ φίλους χαὶ χοινωνοὺς χρώμενος τῇ ἀρετῇ" ὁ γὰρ τὶ 
a 1) 

ἀρετῇ πρὸς τοὺς φίλους τς τρόπον τινὰ πρὸς ξαυτὸν χρῆται" αλλ 

ἔστιν τ 6 χαὶ πρὸς ἑαυτὸν χαὶ πρὸς ἑτέρους, ὁποῖοι ἂν τύχωσιν ὄντες. 80 
, 

10 τοῦτο 6s πεν ὡς χατασὰξ υαστιχὸν τοῦ τὴν τηιαυ τὴν Ee τελείαν 

S 

εἶναι, εἴ Ye ἄριστος ὁ τῇ ἀρετῇ πρὸς ἄλλους χρώμενος, ὃ ἴδιόν ἐστι τῆς 

δικαιοσύνης. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει αὕτη μὲν οὖν ἢ χατὰ τὴν νομιμότητα 

διχαιοσύνη οὐ μέρος ἀρετῆς ἐστιν, ws ἣ ἀνδρία zat ἢ σωφροσύνη, 
, 

ἀλλ ὅλη χαὶ πᾶσα ἀρετή ἐστι, χαὶ οὐ μία τις ἀρετὴ ἣ μέρος ἀρετῆς Ἢ ἰρέτὴ & ’ ' τις ἀρετὴ Ἢ μέρος APETTS. 
΄ ε΄ By \ ε΄ > ~ a~s 

15 τί δὲ διαφέρει ἣ ἀρετὴ χαὶ ἣ διχαιοσύνη, ἐχ τῶν εἰρημένων δῆλον. 
σ ΄ A \ X\ “- ~ Ἀ 5 4 > 

WOTED 0 ϑεωρητιχὸς χαι TOAXTLKOS VOUS τῇ ἕν OUGLX Et ¢ ἐστι xal ὁ 8ὅ 
5 ‘ ~ Ἂ᾽ >] , 4 σ X ‘\ ‘\ Bk ia s vv. ‘ 5»» 

αὐτός, ταῖς δ᾽ ἐνεργείαις δύο (ὅταν μὲν γὰρ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα HAL ες 
5 , v ~ νὴ , ar J A J 

ἀνάγκης ὄντα ϑεωρῇ. ϑεωρητιχὸς ὀνομάζεται, ὅταν «δὲ τὰ πραχτὰ χαὶ ἐνδε- 
, we 4 ~~ ‘ , ~ x , 

χόμενα ἄλλως ἔχειν σχοπῇ χαὶ βουλεύηται πῶς ἂν χάλλιστα γένοιτο, πραχτιχὸς 

90 λέγεται), χαὶ ὥσπερ ὁ αὐτὸς χαὶ εἷς, ὅταν μὲν τὰ zal’ αὑτὰ ὑπάρχοντα 
διωρισμένῳ ποσῷ σχοπῆται, ἀριθμητικὸς ἐπονομάζεται, ὅταν G& τῷ 

υνεχεῖ ποσῷ, γεωμέτρης, οὕτω χαὶ ἢ χαϑόλου ἀρετὴ χαὶ ἣ χαϑόλου ar- 40 

Salted τῷ μὲν ὑποχειμένῳ ἕν ἐστι, πῇ δὲ διαφέρουσιν. ὅταν μὲν γὰρ 
? ἡ τ τὰ i 

2) , x »} γνῷ 

ἁπλῶς ὡς ἕξις ψυχῆς σχοπῆται ἀρίστη xat μηδέν τι πλέον, ἀρετὴ λέγε 

25 ὅταν GE ὡς χρῆσις πρὸς τ. διχαιοσύνη ὀνομάζεται. χαὶ ἐπεὶ ἄλλη 
. 

ἐστὶ δικαιοσύνη ἑτέρα τῆς ὅλης χαὶ χαϑόλου ἀρετῆς χαὶ διχαιοσύνης, με- 
~ ΞΟ SNe , \ a ΄ 

ριχή TIS οὖσα χαὶ σύστοιχος τῇ ἀνδρίᾳ καὶ σωφροσύνῃ [χαὶ] διχαιοσύνη, 
\ 

χαὶ περὶ ταύτης λεχτέον: ὁμοίως xal περὶ τῆς pepinys ἀδιχίας. καὶ τοῦτο 

εἰπὼν πρότερον δείχνυσιν ὅτι ἔστι τις ἄλλη διχαιοσύνη χαὶ ἀδιχία ἑτέρα 45 
, \ 

80 τῆς καϑόλου διχαιοσύνης χαὶ ἀδιχίας, εἶτα λέγει τίς ἐστι’ πρότερον yap 

ἐν τοῖς ζητουμένοις τὸ εἰ ἔστι τοῦ τί ἐστιν, ὡς ἐν τῷ Β τῶν “ ἡστέρων 

ἀναλυτιχῶν μεμαϑήχαμεν. 

1 λέγει ἃ 2 αὐτὸ 8 ἀγαϑοῖς S πράττειν Ba 4 6 om. ὃ 6 δὴ Anon.: 

det S: om. Ba 9 ἕτερον S 13 σωφροσύνη] δικαιοσύνη Sa 14 ὅλη οὐ 

πᾶσα 8 18 ὄντα om. ἃ 19 cxoxot Β: σχοπεῖ S βουλεύεται S: βουλεύοιτο Ba 

21 ἀριϑμητιχὸν S ὀνουάζεται 5 22 συνεχῆ Ba γεωμετρικός a 23 πῇ] 

πλὴν 8 24 σχοπεῖται S 26 χαὶ post ἀρετῆς om. Ba 27 xat post 
| | 

σωφροσύνῃ delevi, sed nescio an διχαιοσύνη quoque expungendum sit διχαιοσύνῃ a 

29 ἔστι om. ὃ 91 τοῦ εἰ ἔστι to τί ἐστιν B 31. 32 τῶν “Ὑστέρων ἀναλυτι- 

χῶν] ΒῚ 
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Ρ i Ἂ ‘ ἌΡΡΕΝ ΝᾺ [᾿ , - ΄ a ἾΞ Aire δα 2 a, rd 

p. 1180416 Κατὰ μὲν τὰς ἄλλας WOYUYPLAS O ἐνεργῶν GOLKE! WEY, 
‘5 ~ a) 5. δὰ fe 

TAEOVEXTEL ὁ οὐδεν. 

Μέλλων δειχνύειν ὅτι ἔστι τις ἄλλη διχαιοσύνη παρὰ τὴν χαϑόλου, 

πρότερον ὡς Ἰνωρηπώτερον δείχνυσιν ὅτι ἔστι τις μερικωτέρα ἀδιχία, ἄλλη 62r 
~ 

5 οὖσα τῆς χοινῆς ἀδιχίας xat χαϑόλου, ἥτις χαὶ ἀντίχειται τῇ ἘΞ Lars 
[ Ξ- του μΞν 

΄ > , ΄ Ὁ σ Q/ > ΄ὔ Ἁ Q/ 

υεριχωτέρα. διχαιοσύνῃ. μεμνήμεθα ὅτι χαϑόλου ὁἰπατορυνην χαὶ χαϑόλου 
ς \ 

δίχαιον ἐλέγομεν τὸν πάντα τὰ ὑπὸ τῶν νόμων διατεταγμένα τηροῦντα χαὶ 
΄ 5 Ν , rs 

πράττοντα, χαϑόλου ὃξ ἀδιχίαν χαὶ χαϑόλου ἄδιχον τὸν παράνομον χαὶ Wy χατὰ 
~ , 5 37 ~ oO yw 

τὰ τῶν νόμων προστάγυατα πολιτευόμενον. εἰ οὖν ὃειχϑῇ ὅτι ἔστι τις ἄλλος 5 
wv , ΝΟ ΄ Vv , ΄ 

10 ἄδιχος παρὰ τὸν παράνομον, δῆλον ἔσται ὡς ἔσται χαὶ δίχαιός τις μεοιχώτερος 

παρὰ τὸν χαϑόλου, ὅστις χαϑόλου. ὡς εἴρηται, voutwos δίχαιος λέγεται. ὅτι 

δέ ἐστιν ὑπὸ τὴν χοινὴν ἀδιχίαν, ἥτις ἐστὶ παρανομία, adrxta τις ἢ χατὰ τὴν 
ἔα RA x ZY ~ ΖᾺ ς ? Sy OM di \ Q/ ae 

πλεονεξίαν, ἄλλη μὲν οὖσα τῆς χαϑόλου, bx αὐτὴν ὃξ τὴν χαϑόλου οὖσα, 

χαὶ ὁμωνύμως τῇ χαϑόλου χαὶ αὐτὴ ἀδιχία λεγομένη. δείχνυσι λέγων" ot 
ὟΝ , ss > | 

15 μὲν yap χατὰ τὰς ἄλλας μοχϑηρίας ἐνεργοῦντες πλεονέχται οὐ λέγονται, GAN 10 

ἄδικοι χαὶ παράνομοι: οὔτε γὰρ 6 ῥίψας τὴν ἀσπίδα. ἐν πολέμῳ πλεονεχτεῖ, 

χαΐτοι διὰ δειλίαν τοῦτο ποιήσας χαὶ διὰ τοῦτο ἀδιχῶν χαὶ παρανομῶν, 
5» ~ , Ὁ ) lad ~ 

οὔϑ᾽ ὁ χαχῶς εἰπών τινα πλεονεχτεῖ, χαΐτοι Gv ὕβριν τοῦτο ποιήσας χαὶ 
\ , YQ? ¢ Ne) ΄ Nea ΄ , ΡΟΝ | γ)Ὸ ς ΄, 

παρὰ νόμον, ov! ὁ μὴ ἐπαρχέσας τινὶ δεομένῳ. χαΐτο! δι΄ ἀνελευϑερίαν 

20 τοῦτ᾽ εἰργασμένος. εἰ οὖν οὗτοι χαὶ πάντες ὅμοιοι παράνομοι μὲν χαὶ ἄδιχοι 

λέγονται. πλεονέχται 68 οὔ, δῆλον ὡς ὃ πλεονέχτης ἕτερός ἐστι τούτων. 

χαὶ ἢ πλεονεξία ἄλλη τῆς χαϑόλου αδιχίας. χαὶ ὥσπερ ἐχείνων Exactos 15 

ὃ εἰργάσατο οὐ διὰ πλεονεξίαν ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ὃ μὲν διὰ δειλίαν, ὁ δὲ Ov 

αἀνελευϑερίαν, ὃ ὃὲ διὰ χαλεπότητα, οὕτως οὐδ᾽ ὃ πλεονέχτης χατά τινα 
- ΄ ὟΝ δ ΄ - ΦΝ - 35+ ΄, 

τῶν εἰρημένων ἀδιχιῶν ἣ “ATA πάσας ὁμοῦ ἀδιχεῖ, ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν to qn 

5 or 5 » v ~~ . 7 5 5 + > ΄ 

πλεονεξίαν, ἥτις πλεονεξία οὐχ ἔστιν οὐ δειλία, οὐχ ἀνελευϑερία, οὐχ ὀργή. 

οὐχ ἄλλο τῶν ὁμοίων οἷς ὃ παράνομος Jeger eine rac. ὥστε ὃ πλεονέχτης 
~ 
L ἃ ποιεῖ χατὰ χαχίαν τινὰ ποιεῖ χαὶ πλεονεχτεῖ" χἀχείνους μὲν ψέγοντες λέ- 

ἴομεν δειλοὺς χαὶ ἀνελευϑέρους χαὶ ὑβριστὰς χαὶ ὀργίλους χαὶ παρανόμους, 20 

80 τοῦτον ὃὲ πονηρὸν χαὶ πλεονέχτην᾽ χαχείνους usv λέγομεν ἀδιχίαν ποιεῖν 

τοῦτον ὃὲ πλεονεξίαν. ἐχεῖνοι ἄρα ἄδιχοι μέν εἰσι χατὰ τὴν χαϑόλου ἀδι- 

χίαν, οὗτος GE ἀδιχος χατὰ τὴν μεριχωτέραν. . χαὶ ἔστιν ἢ ἀδιχία αὕτη 
ἘΝ 

ἤτοι ἢ πλεονεξία ὑπὸ τὴν χαϑόλου ἀδιχίαν, ὡς χαὶ ἢ δειλία χαὶ ἢ. ὕρασύ- 
~ ~ 5 , 55 / ΄ , ~ C ΤᾺ 5 , 

της, ὠνομασμένη τῷ χοινῷ ὀνόματι ἀδιχία ὁμωνύμως τῇ χαϑόλου ἀδιχία, 
΄ 

5: vn a Ne ΄ a = > \ Ἐς κ᾽ δι AEC Dace Ce aN ΜΞ ee Eee Ὑ:Ξ δὲ >= 

90 “GV μὴ GOXKT| GUWYOILOS διὰ τὸ ὑποτετάσϑαι αὐτῇ. Ws Et00¢ YEvet. OTL OF :ὸ 

1 μὲν yap tas a Arist. 4 μεριχωτέρη et 6 μεριχωτέρῃ a ὅ zat post ἥτις 

om. a 6 zat] te zai S 8 ἀδιχία Ba 9 ta om. Sa τὸν νόμον S 

11 post ὡς add. χαϑόλου ὃ 18 ἄλλη) ἄλλων ἡ S χαϑόλου οὖσαν S 

19 νόμον] τὸ ὑπὸ τῶν νόμων διατεταγμένον S 20 μὲν om. S 21 post οὐ 

add. λέγονται S τούτου S 23 ὃ] ὅπερ S 25 ἀδιχιῶν] κακιῶν 5 26 διλεία a 

27 post ἄλλο add. τι ἃ 28 ὃ ποιεῖ a 90 ἀδικίας S 32 post μερικωτέραν 

add. ἀδιχίαν S ἡ κακία αὕτη S 94. ὁμώνυμος Ba do δοχεῖ ὃ 
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΄ ΄ “ἈΝ \ ΄ ΄ - ΒΞ ΄ ~ > va " ς 

ὃ προσπε της οὐδὲ χατὰ πάσας ὁμοῦ τὰς μοχϑηρίας πλεονεχτεῖ, οὐχ ἄδηλον. 62r 
> ᾿ ΄ ἬὝ κφἿ ε εἰ γὰρ χατὰ πάσας ὁμοῦ ἀδιχεῖ, δῆλον ὡς κατὰ τὴν χοινήν" τὸ γὰρ χοινὸν 
δὲ VSS 5 “ . ’ ν᾿ ΄ 5 ΄ 

οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ ὁμοῦ πάντα’ εἰ δὲ χατὰ τὴν χοινήν, ἔσται ἢ πλεονεξία 

ἢ αὐτὴ τῇ χοινῇ ἀδικίᾳ, χαὶ χατηγοροῖτο ἂν ὥσπερ ἢ χοινὴ χατὰ πασῶν 

τῶν ἄλλων, χαὶ ρηϑείη ἂν χαὶ ἔχαστος τῶν χατὰ τὰς ἄλλας χαχίας ἅμαρ- σι 

+ 

‘ 

, » a. > 

τανόντων πλεονέχτης, ὥσπερ χαὶ ἄδιχος. οὐ λέγεται OF ἐχείνων τις πλεο- 
ef Ἐ 5 ᾽ van An a 5 S\ ae pee , 2 e ~ ἜΑ, ’ ΄ 2 

νέχτης GAN adorns: ὥστε οὐδὲ χατὰ πάσας ὁμοῦ τὰς χαχίας ὁ πλεονέχτης 30 
> ~ > ‘ ~ v v vat 5 ε 

ἀδιχεῖ. εἰ ὃὲ τοῦτο, ἔστιν ἄρα τις ἄδιχος χαὶ ἀδιχία τις ὡς μέρη τινὰ 
~ σ ~ 4“ \ ~ 35 , - \ \ ΄ ἊΨ i! Sine 

τῶν ὅλων, τοῦ ἀδίχου χαὶ τῆς αἀδιχίας τῶν παρὰ Tov νόμον. ETL OF EL ὁ 

10 μὲν τοῦ κερδαίνειν ἕνεχα μοιχεύει χαὶ προσλαμβάνει. χαὶ διὰ τού- 

των τὸ αὐτὸ δείχνυσιν ὅτι ἐστὶν ἣ πλεονεξία ἀδιχία ἑτέρα τῆς χοινῆς 

“ἀδικίας. λαμβάνει ὃὲ δύο μοιχούς, τὸν μὲν μοιχεύηντα οὐ Gt ἀχο- 

λασίαν οἰχείαν, ἀλλὰ διὰ χρήματα διδόμενα αὐτῷ παρὰ τῆς μοιχευομένης 

ἀχολάστου οὔσης, τὸν δὲ μοιχεύοντα δι᾿ ἀχολασίαν χαὶ διὰ τοῦτο διδόντα 85 

ι8 τῇ "ὑπ χαὶ Chutodusvov, χαὶ ae ct thy μὲν ἀναλίσχοντα χαὶ ζη- 

αἱούμενον δι᾽ ἀχολασίαν ἀκόλαστον μὲν χαὶ παράνομον λέγεσϑαι, πλεονέχτην 

ὃὲ μή, τὸν δὲ μοιχεύοντα χαὶ λαμβάνοντα πλεονέχτην μέν ae 1άο) 

ἀχόλαστον δ᾽ οὔ οὐ yao δι᾿ ἐπιϑυυίαν χαὶ ἀχολασίαν, ἀλλὰ διὰ χρημάτων 
Vv ΄ ᾽ὔὕ wv Ν Vv ro wv ΄ x 

ἔρωτα παρανόμως αὔγνυται. ἄλλος ἄρα οὗτος ἄδιχος ὃ χερδαίνων χαὶ πλξεονεχ- 
ῖ iY ' ‘ 

90 τῶν. χαὶ ἄλλος ἐχεῖνος ἄδιχος: εἰ δὲ τοῦτο, δύο ἀδιχία! εἰσίν, 7 τε πλεονε- 40 
\ ΄ ΄ > Ὁ ras eta > , 

tin χαὶ ἢ χοινή, by ἣν αἱ ἄλλαι πονηρίαι χαὶ ἢ Gt ἀχολασίαν μοιχεία. 
>? 9Q_\ ay vq) ΄ Ἁ ΕΣ ~ ae VQ? ΄ ΄ ,* 

ὅτι δ᾽ οὐδεὶς πλεονεχτεῖ, οὔϑ᾽ 6 τὴν ἀσπίδα ῥίψας od ὁ ὑβρίσας od) 

ὃ μοιχεύων χαὶ ζημιούμενος, ἀλλὰ udvoy παρανομοῦσι χαὶ ἀδιχοῦσι χατὰ 
»}Ὲ , 5 ~ , ld > c 5 , CLF “Ἂ 

τὴν χοινὴν ἀδικίαν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ" τί γὰρ ἐχέρδανεν ὁ τὴν ἀσπίδα ῥίψας 7 

ὃ χαχολογήσας 7 ὃ τῶν ἑαυτοῦ διὰ μοιχείαν ἀποστερούμενος: ἄλλοι ἄρα to σι 

VN ἣν \ wy e ~ \ >. / 

ἄδιχοι οὗτοι χαὶ ἄλλος ὃ πλεονεχτῶν χαὶ χερδαίνων. 

yy \ ‘ Ty 4 ΄ sf ΄ ΄ > Ἂ 

p. 1180428 Fitt περὶ ὑὲν τἄλλα πάντα ἀδιχήματα γίνεται ἣ ἐπανᾶ- 45 
" ΄ ιν φορὰ ἐπί τινα μοχῦ ρίαν. | 

“Ὁ “λέγει τοιοῦτόν ἐστιν" ἐὰν αἱ μοχϑηρίαι χαὶ αἵ χαχίαι πᾶσαι πρὸς b2v 

80 τῷ χοινῷ τῷ τῆς ἀδιχίας ὀνόματι χαὶ ἰδίῳ τινὶ εἴδει χαχίας ὑπάγωνται, 

οἷον ἢ μοιχεία τῷ τῆς ἀχολασίας εἴδει χαὶ 7 τῶν ὅπλων ἀποβολὴ xat 10 

ῥῖψις τῷ τῆς δειλίας χαὶ ἢ ὕβρις τῷ τῆς χαλεπότητος χαὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως, 

χαὶ λέγεται 6 μοιχὸς zal ἀχόλαστος χαὶ ἄδιχος, εἰ οὖν πᾶσα: αἴ ἄλλαι 

οὕτως, ὁ δὲ πλεονέχτης μόνῳ τῷ τῆς ἀδιχίας χοινῷ ὀνόματ! λέγεται, δῆλον 
v \ sa > ΄ ~ oo ΄ ~ 3 , > a 

35 ὅτι ἔστι τις ἄλλη μεριχὴ ἀδικία ἀνάλογον τῇ δειλίᾳ χαὶ τῇ ἀχολασίᾳ. [ἐν] ἢ 

2 post ws add. zat S 6 πλεονέχτην Ba 10 μοιχεύοι B προσλαμβάνει 

Sa Arist. Lb Mb: προσλαμβάνο! B Arist. Ob: προσλαμβάνων Arist. vulg. 12 δύ do μοιχούς] 
he heal CS , Os , . ξ ἥν ‘ ~) » 

6° ὁ μοιχὸς 8 οὐ om. ὃ 13 χρημάτων S 15. 16 καὶ φησὶ --- ζημιούμενον 

om. ὃ 19 et 30 ἄλλως 5 19 οὕτως ὃ 20 εἰ καὶ τοῦτο Ba 24 χερ- 

δαίνει 8 25 διὰ τὴν μοιχίαν S 25 οἱ 26 ἄλλως a 27. 28 ἀναφορὰ B 

30 ὑπάγονται Ba 32 ἡ om. ὃ 35 ἐν delevi 
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ὁ πλεονέχτης ὑπαάγεται. χαὶ εἴη ἄν ἢ ἀναλογία τοιαύτη * Σ πρὸς 62v 
τὴν ἀχολασίαν, ὡς ὁ πλεονέχτης πρὸς τὴν μεριχὴν ἀδιχίαν, χαὶ ὡς ἢ 

ἀχολασία πρὸς τὴν ἀδιχίαν, οὕτως ἣ μερικχὴ ἀδικία πρὸς τὴν χοινὴν 15 

αἀδιχίαν. δῆλον τοίνυν γέγονεν ἤδη ὡς ἔστι τις ἀδιχία ἄλλη παρὰ τὴν 
= ὅλ: A +38 Η͂ ’, 2 ἐς , ἘΞ - oa 5. νυ ΄, Vv ®ri 2) id 

5 OhNY ἀδιχίαν ἐν μέρει, συνώνυμος τῇ ὅλῃ ἀδιχία. ἔϑος 68’ Δριστοτέλει 
\ συνώνυμα λέγειν χαὶ τὰ do” ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν λεγόμενα, ἃ ὡς ἐν τῷ τρίτῳ o- 

τῶν Meta τὰ Φυσιχὰ x & μεταξύ ἐστι τῶν τε συνωνύμων χαὶ τῶν χυρίως 
ὲ . ὁμωνύμων. ὅτι ὁ δρισμὸς ἐν τῷ αὐτῷ γένει’ ἄμφω γὰρ ἐν τῷ 

πρὸς ἕτερον. ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ παρόντος βιβλίου μέχρι χαὶ τοῦδε τὴν ἐν 

10 μέρει χαχίαν συνώνυμον λέγων τῇ ὅλῃ χαχίαᾳ ἤτοι τὴν ἐν μέρει ἀδιχίαν 2 

τῇ ὅλῃ Aorta (εἰσὶ δὲ τῇ ἀληϑεία οὐ συνώνυμοι, ἀλλὰ μέσαι τῶν συνωνύμων 

χαὶ ὁμωνύμων), δι’ ὧν παρατίϑεται ἐμφαίνει ὡς οὐχ ἁπλῶς συνωνύμους τὰς * 

ἀδιχίας ἐχάλει, ἀλλὰ πῇ, οἷά ἐστι τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς ual πρὸς ἕν, ἃ τρόπον μέν 
τινα συνώνυμα ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς Μετὰ τὰ Φυσιχὰ δέδειχται, τρόπον als 

δέ 
= £. ? 7 X fe ie ~ a 15 τινα ὁμώνυμα. xatl’ ὅσον μὲν γὰρ 6 ὁρισμὸς αὐτῶν, ὡς αὐτός φησιν, ἐν 

- ~ ’ ~ 5 

τῷ αὐτῷ sige ἐστί, “ATA τοῦτο συνώνυμόν ἐστι: ‘ 
‘ ‘ 

, Ne ΄, SN ya \ > ~ A “ - 
γένει: χαὶ ἐν τίνι yévet, es εἰτὼν ἄμφω yap ἐν τῷ πρὸς ἕτερον, BW 

ἥ τε χοινὴ ἀδιχία χαὶ ἢ χατὰ τὴν πλεονεξίαν, ἣν ἐπὶ μέρους λέγομεν" ἀυ.- 
Ἁ δ Φ) ΞῚ ~ ce , > 5 

φότεραι γὰρ αἱ ἀδιχύχι ἐν τῷ πρὸς ἑτέρους ἁμαρτάνειν τὸ εἶναι ἔχουσι. 
‘ 

20 χατὰ μὲν δὴ τοῦτο συνώνυμοί εἰσι. xual? ὅσον δὲ ἢ μὲν ἐν μέρει ἀδιχία 
΄ Ἧ Σύρῳ x A mtd 2 = A 2 4 Be >] = 

ἢ χατὰ πλεονεξίαν περὶ τιμὴν ἐστι χαὶ χρήματα (λέγοι δ᾽ ἂν τιμὴν 

χαὶ χρήματα τὰ τυχηρὰ τῶν ἀγαϑῶν, ἐν οἷς δι᾿ ἡδονὴν τιν απὸ τοῦ χέρ- 
> ¢ Ξ Cis , bi , ΄ 
Govs ἢ πλεονεξία) ἢ ὃὲ χαϑόλου Gotta περὶ πάντα περὶ ὅσα ὃ νόμιμος χαὶ 
σπουδαῖος, χατὰ δὴ τοῦτο παλιν ὁμώνυμοί εἰσιν αἵ ἀδιχίαι. δύνανται 80 

τῷ Or O27 a@- χαὶ συνώνυμοι λέγεσϑαι uy χατὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι γένει, ἀλλὰ xa? 
ὅσον ἀμφοτέρων 6 αὐτός πώς ἐστι λόγος χαὶ χοινός. ἀμφότεραι γὰρ ἕξεις 

San , ΟῚ ΄ a\ δ ε \ »ὕ ΄ 

εἰσὶ πραχτιχαί, διαφέρει δὲ ὅτι ἢ μὲν πλεονεξία τῶν αἰσχρῶν ἐστι πραχτιχή, 
΄ > σ Ν ΄ ρυ ~ c 

ἢ δὲ περὶ ὅσα ἐστὶν ὁ σπουδαῖος. εἰπὼν δὲ GAN ἢ μὲν πλεονεξία 

περὶ τιμὴν χαὶ χρήματα (σπουδαζει ΤῸ ἀεὶ τὸ πλέον 7 χαὶ τὸ πᾶν 
Vv δ. e ~ ~ 

30 ἔχειν ὁ πλεονέχτης) ἐπήγαγεν ἢ σωτηρίαν, λέγων σωτηρίαν ἁπλῶς πᾶν 35 

ὃ σωστιχόν ἐστιν ἡμῶν χαὶ εἰς τὸ ζῆν ἣ εὖ ζῆν συντελεῖ. ἐπεὶ δὲ περὶ ἃ 
) , Bt 

ς 

ἢ πλεονεξία ἐστὶ πολλά εἰσι χαὶ ὃ ae XAT εἶδος, οὔχ εἰσι ὃὲ ἑνὶ ὀνόματι 
> 
t τὸ = 

" 

περιειλημμένα. ἐπήγαγεν ἣ εἴ ἔχοιμεν ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν ριξ με 5 ΞπῊ Y i “ ξ ι ἔχοιμ Φ ) J a ws Ely, 

δυνάμει λέγων τ εἶχον ἕνὶ Sie πᾶντα δηλῶσαι, περὶ ἅ ἐστιν ἣ 
35 πλεονεξία, οὐχ ἂν ἔλεγον τιμήν, χρήματα, σωτηρίαν, ἀλλ᾿ εἶπον ἂν ὅτι ὃ 

\ ’ > δὶ I>» ΄ \ Τῷ 3 \ ar μὲν πλεονέχτης ἐστὶ περὶ τόδε, ὃ δὲ eae ἄδικος περὶ τόδε: ἐπεὶ δὲ 

1 ἂν ἡ] ἂν zai Ba lacunam indicavi: fort. addendum ὡς ὁ μοιχὸς et v. 2 legen- 

dum οὕτως ὁ 7A. 5 δὲ] yap S 6. 7 ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Meta τὰ puored] T 2 
. 1008283 sqq. 7 post Φυσιχὰ adde δέδειχται 8 γένει] λέγεται a 9 xat 

το, coll. 5 11 μέσον Β: μέσα ὃ 12 συνωνύμους scripsi: συνωνύμως libri 

14 τοῖς] τῷ B: τῆς S 15 60m. ὃ 16 τῷ τῷ αὐτῷ utrobique a 19 ἕτερον S 

20 συνώνυμα S 26 γὰρ] δὲ S 28 ἐστὶν om. S 31 post ὃ add. ἂν 

34 δύναμιν S ἐστιν om. a 90 εἶπεν ex εἶπον S 
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~ ~ v , >a 4 we ~ , Oe 

od χεῖται αὐτοῖς ὄνομά τι χοινόν, ἀνάγχη αὐτὰ λέγειν τοῖς οἰχείοις ὀνό- 62 
lad ν᾿ a ‘* oO v 5 , . , σ΄ ’ ~ Ω “Ὰ 

μασιν. OUTS OUY ὄξίζας OTL ἔστι τις ἐν μέρει αἀὐοιχια ἕτερᾶ τῆς χαϑόλου, 41 

» . ~ > ee 7 » . ia [4 

ἔχων δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς ἀποδείξεως ὅτι ἔστι χαὶ διχαιοσύνη τις ἑτέρα τῆς 

χαϑόλου (εἴρηται γὰρ ὅτι τῶν ἐναντίων ἂν ϑάτερον λέγηται πλεοναχῶς, χαὶ 
Ἁ ‘ ΄ > \ \ 

σ 

τὸ λοιπὸν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πλεοναχῶς λέγεται), συμπεραίνεται λέγων ὅτι 
ἭΝ . / . ΄ , 

υὲν οὖν εἰσι διχαιοσύῦναι πλείους, καὶ ἑτέρα τις παρὰ τὴν ὅλην, δῆλον" 
Ὁ \ Ἁ \ v > , ΄ » . ͵ / " ~ 

ἢ γὰρ κατὰ τὸ ἴσον διχαιοσύνη, ὡς εἴρηται, tees τίς ἐστι τῆς ὡς νομι- 

αότητος χαὶ χαϑόλου διχαιοσύνης. ὅτι μὲν οὖν πλείους εἰσὶ διχαιοσύναι, 45 
. ~ / id ΄ . , ΄ 

δέδειχται: τίς δὲ τῷ γένει ἢ ὡς ἐν μέρει δικαιοσύνη χαὶ ὁποία τις τὸ 
ΣΝ ae / ee ΝΑ εν - ΄ , , , \ \ Vn - 

εἶδος, ληπτέον. ἔστι δὴ οὖν τῷ γένει τέως ἰσότης. ἐπεὶ γὰρ ἀδιχον χεῖται 
: 
ἐ 

, νὴ \ w a7 Q\ la , A v ‘ 

τό τε παράνομον χαὶ τὸ ἄνισον, δίχαιον ὃξ τό τε νόμιμον χαὶ ἴσον, χατὰ 
΄ ΄ ΄ 5 ΄ σ > , ‘ a " v 

μὲν τὸ παράνομον ἢ προτέρα ἤτοι ἢ ὅλη ἀδικία ἐστί, χατὰ G2 τὸ ἄνισον 
΄ ἢ ὦ $ wepos ἀδιχία" δυοίως δὲ χαὶ χατὰ μὲν τὸ νόμιμον ἢ ὅλη διχαιοσύνη, 

δ τὰ δὲ τὸ ἴσον ἢ ὡς υέρος, περὶ ἧς εἰπεῖν πρόχειται. ἐπεὶ ὃξ τὸ ἄνισον 50 

χαὶ τὸ πλεῖον οὐ ταὐτόν. ἐξ ἀναλογίας τινὸς δείχνυσι τὴν διαφορὰν τῆς 

τε μεριχῇς ἀδιχίας χαὶ τῆς ὅλης ἀδικίας, χαὶ τῆς μεριχῆς διχαιοσύνης χαὶ 

τῆς ὅλης, δυνάμει λέγων, ὡς τὸ πλέον πρὸς τὸ ἄνισον, οὕτω ἣ μξριχὴ 

διχαιοσύνη πρὸς τὴν ὅλην διχαιοσύνην. ἀμφότεραι γὰρ ἦ τε μεριχὴ διχαιοσύνη 

χαὶ τὸ πλέον ὡς μέρος ἐν ὅλοις εἰσίν, ἢ μὲν τῇ διχαιοσύνῃ, τὸ δὲ πλέον 

τῷ ἀνίσῳ. ὅτι δὲ τὸ πλέον μέρος ἐστὶ τοῦ ἀνίσου, δείχνυσι λέγων τὸ 

μὲν γὰρ πλέον ἄνισον, ὡς χαὶ 6 ἄνϑρωπος ζῷον, οὐ μὴν τὸ | ἄνισον 63r 

πλέον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ζῷον ἄνϑρωπος. ἔστι γὰρ ἄνισον χαὶ τὸ ἔλαττον, 

χαὶ χατηγορεῖται τὸ ἄνισον χατὰ ἀμφοτέρων, τοῦ τε πλείονος χαὶ τοῦ 
> Χ >\ σ \ Ne ° » , . 

ἐλάττονος. εἰπῶν OS OTL TO TACOV ATAY ἄνισον EOTLY, O 

χαὶ TO ἄδικον ual ἣ διχαιοσύνη οὐ ταὐτά, τοῦτ Εἰὰ τὸ ὑεριχὸν ἄδιχον 

χαὶ δίχαιον χαὶ ἢ pepixy ἀδικία χαὶ διχαιοσύνη οὐ ταὐτὰ ἐχείνοις, τοῖς ὃ 

ὅλοις δηλονότι, ἀλλ᾿ ἕτερα ἐχείνων ὃν τρόπον χαὶ τὸ μέρος τοῦ ὅλου. 

σαφῆ, δὲ τὰ ἑξῆς διὰ τὸ πολλάχις εἰρῇσϑαι περὶ αὐτῶν. 

80 ρ.11800υ22 Σχεδὸν yap τὰ πολλὰ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς ὅλης 

ἀρετῆς προσταττόμενά ἐστι. 

at ‘ σ Ν \ ~ , ‘ > \ ~ σ 5 - 

Εἰπὼν ὅτι τὰ πολλὰ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς ὅλης ἀρετῆς 
΄ > a fe , \ > 5 ΄ -“- 

προσταττό aus εἰσι tase Exdotyy γὰρ ἀρετὴν προστάττει ζῆν" 
a , 

‘ ~ 

προστάττει γὰρ ὁ vouns καὶ τὰ τῆς ἀνδρίας πράττειν τοὺς πολίτας χαὶ τὰ τῆς 

35 σωφροσύνης ual τὰ τῆς φρονήσεως" ὁμοίως χωλύει ποιεῖν τὰ τῶν ἐναντίων 

1 αὐτὸ 5 2 γοῦν S 3 δὲ] zat S ἀποδόσεως a 7 ὡς] ἐν S 

9 post τις add. ἐστὶν S 10 δὴ] δεῖ S: om. a 13 ἐν ὅλῃ δικαιοσύνῃ a 

14 ὡς μέρει ἃ 15 ἀναλόγου a 17 post ὅλης add. δικαιοσύνης S 

19 ὥσπερ S ὅλης 5 25 τὸ γὰρ --- πλέον om. B 26 ἡ διχαιοσύνη] 7 

ἀδικία Arist. ταὐτόν ἃ τουτέστι] τοῦ τέλους ὃ: χαὶ ἃ 26. 27 δίχαιον χαὶ 

τὸ ἄδιχον ὃ 29 εἰρεῖσϑαι ἃ 31 et 33 προσταττόμενα Ba Arist. Kb: πραττό- 

μενα S Arist. vulg. 
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ταῖς ἀρεταῖς υοχϑηριῶν. ταῦτα δὲ λέγει ὡς δειχτιχὰ τοῦ τὴν ὡς νουϊμότητα 63r 
ἢ ἣ δ το }} Π 

οιχαιοσύνην πασῶν τῶν ἀρετῶν εἶνα! χρῆσιν πρὸς an hove, χαὶ διὰ τοῦτο τελείαν 1ὅ 

χαὶ ὅλην ἀρετήν), εἰπὼν δὴ ὅτι τὰ πολλὰ τῶν νομίυιων σχεδὸν τὰ ἀπὸ ἘΠ 

ὅχης ἀρετῆς προσταττόμενα εἰσιν, ἐπάγει ὡς ἐξηγητιχὸν τοῦ σχεδὸν τὸ 

5 Th ὃὲ ποιητιχὰ τῆς ὕλης ἀρετῆς ἐστι τῶν νομίμων ὅσα vevo- 

μοϑθέτηται περὶ παιδείαν τὴν πρὸς τὸ χοινόν. ἔστι γάρ τινα τῶν 
΄ N ΄ - 4 5 - ΄, sD) v ~ 

νομίμων (καὶ τίνα ταῦτα, λέγει ἐν ταῖς []ολιτείαις) ἔστι δ᾽ οὖν twa τῶν 

ζῆν διορίζεται, ἀλλὰ (περὶ) τοῦ πῶς ἂν 

U ὃ 

a » - ~ ~~ 

νομίμων ὃ οὐ περὶ τοῦ πῶς det 
> . \ > 

ἀγαϑοὶ χαὶ σπουδαῖοι χαὶ ἐν ἄρετοι γένοιντο οὗ πολῖτα' εἰσηγοῦνται. γὰρ 20 

y ΄ 3 ΄ ᾿ ( - ΩΣ A wn > _~ \ 

10 mee γομοϑέτη 4S οὐ μόνον περι τούτων youovetet χαὺ ἃ GYY ὁξ: τοὺς 

~ + ΄ / > \ > 7 NC ~ \ 
τὴς αὐτῆς TOALTELAS WSTSYOVTES, OLOY TESOL GLAGGOUWMY, περι υφᾶντων. πέρι 

΄ - ἫΝ . ν ~ \ ~ 

aT) LMS πάντων τεχνιτῶν. ἀλλὰ χαὶ πεοι γεωργῶν χα στρατιῶώτων, χαὶ 
5 ἊΝ ἂν > > 5 ΄ 5 ΄ 

ἐμπόρων, χαὶ ἄλλων πολλῶν, Gt ὧν al πολιτεῖαι συνίστανται, οὐ «μόνην δὴ 
, ~ 5 \ EN AN A ~ Nn ~ 

περὶ τούτων νομοϑετεῖ, ἀλλὰ πολὺ OF πρότερον περὶ τῆς παιδείας τῶν 
“ ΄ Vv ~ , 5 ὥ vA o 

15 see ἔσεσῦα! ἀγαϑῶν te χαὶ νομίμων πολιτῶν προαγορεύει ἅπερ 
᾿ ~ σ" Ἁ - ‘ " ~ = 

ἐστὶ ποιητιχὰ τῆς ὅλης nal χοινῆς χαὶ τελείας ἀρετῆς. Exdorry 62 παιδείαν 96 
| i i 1 iy ͵ i 

‘ 5 . , \ A) 5\ b) ΄ nN Ἁ ~ ~ 

TOUS TOA ἴτας TALGEVEL YATA τὴν προς τὸ χοινὸν σναφοραν" ἃ ey τῷ χοϊγῷ ν 
ν ~ / ~ ΄ αὐ "» 

χαὶ τῇ χαϑεστηχυία πολιτεία SUPE ΠΕ TENGE. τὸ νομοϑέτης ἀξιοῖ παιδεύεσθαι 
\ + > ‘ + ~ . 7 

τοὺς μέλλοντας ἔσεσϑαι ἀγαθοὺς πολίτας. ταῦτα δὲ τὰ τοὺς ἀγαϑοὺς πολίτας 
= ~ ~ wv ~ 

20 ποιοῦντα ἔστι xal ποιητικὰ τῆς ὅλης ἀρετῆς. χαὶ τῆς τοιαύτης ἤτοι tHs 
a. nn , ~ 75 5 ~ ~ 

ὅλης διχαιοσύνης. εἰπὼν OF ὅτι τὰ ποιητιχὰ τῆς ὅλης ἀρετῆς τῶν voutuwy 
> \ “ 7 \ 7, ~ \ \ 7 ay δΩς 
ἐστὶν ὅσα νενομοϑέτηται περὶ παιδείας τῆς πρὸς τοὺς πολίτας ἐπάγει λέγων 30 

ΝᾺ ~ (Ne Ge QQ? «Aa Ghee > Pa 
περὶ 6& tH χαῦ Zxaota παιδείας, χαὺ ἣν ἁπλῶς ἀνὴρ χίαϑος- 
> ΄-“ ΄ ΄ > ~ + ΄ > \ 

ἐστιν, ὕστερον διοριστέον, τὰ τοῦτο ποιήσει ἐν ταῖς []ολιτείαις. οὐ γὰρ ὃ 
3 ἊΝ 51 AN ‘ Fes δ C 453 ΡΣ ᾿ \ ~ τὶ φ - Χ ~ 

ἀγαϑὸς ἀνὴρ ἤδη χαὶ πολίτης ἀγαϑός. ἐν μὲν yap ταῖς ἀγαϑαῖς χαὶ χαλῶς to or 

ε >) 4 2] Q. = aa \ fan Ὗ Q/ > 2 Ἂν es 

ἐχούσαις πολιτείαις ὁ ἀγαϑὸς ἀνὴρ χαὶ πολίτης ayatos ἐστιν, ἐν GE ταῖς 
~ \ 5 , wv ΄ - s\ >) ‘ 4 > , 

μοχϑηραῖς χαὶ χαχῶς ἐχούσαις ovte 6 ἀγαϑὸς ἀνὴρ χαὶ ἀγαϑὸς πολίτης 
‘ 5 ε > ΄ > X \ 

ἐστὶν οὔτε ὁ ἐν ἐχείναις ἀγαϑὸς πολίτης ἀγαϑός ἐστιν ἀνήρ. τῆς μὲν γὰρ 
Soe ᾿ πολ Cee OOGHe Sie τὶ ἃ aalWane Gabbe: Bee: toe ἀγαϑῆς χαὶ χαλῶς ἐχούσης πολιτείας χαὶ ὃ πολίτης ayatlds: ἐπεὶ yao ody 35 
Cn ~ Ὗ C , >) Ἂ , ») gs >} ~ , aN Ld [4 

80 ἁπλῶς ayatov, ἀλλὰ πολίτην αἀγαϑὸν ἐχεῖνον λέγομεν τὸν πᾶντα τρόπον 
~ , ~ 5 5 ~ ~s σ 

ποιοῦντα τὰ εἰς σωτηρίαν τῆς πολιτείχλς συντελοῦντα, δῆλον ὅτι τὰ εἰς 
ἊΝ 

σύστασιν χαὶ διαυονὴν zat σωτηρίαν τῆς αταϑῆς πόλεως σπεύδων ποιεῖν ϊ | li | i i ot 

\ 5 QZ 5 c ~ \ ΄ ἂν Qs ca at A >) ΄ QQ. ΟΝ 

χαὶ ἀγαϑὸς ἐστιν ἁπλῶς χαὶ πολίτης ἀγαῦός" ὁ δὲ τὰ εἰς σύστασιν μοχϑηρᾶς 
\ 5 , δ 5 , 

χαὶ παντοίως φαύλως ἐχούσης πολιτείας σπουδάζων πολίτης μὲν ayados 
x 

ἕν 
γὴν Ὁ ) > 5 ’ v ᾿ C \ 

στιν, ἁπλῶς δ᾽ ἀγαϑὸς οὐχ ἔστιν. οὐ γὰρ διασώζεσϑα! ἔσπευδε μοχϑηρὰν 

πολιτείαν, εἰ ἀγαϑὸς ἁπλῶς ἦν" οὐδεὶς γὰρ φιλεῖ ἀγαϑὸς χαὶ μένειν βούλεται 40 
‘ τὰ φαῦλα. ὥστε 6 ἁπλῶς ἀγαϑὸς ἐν φαύλῃ πολιτείχ πολίτης ἀγαϑὸς οὐχ 

i 

1 μοχϑηρῶν Sa 3 δὴ] δὲ Ba 4 τοῦ om. a 7 post νομίμων add. χαὶ 

τινὰ νομίμων Ὁ “at τίνα --- νομίμιων (8) om. S 7 et 24 ἐν ταῖς [Πολιτείαις] 

cf. Polit. 0 8 alterum περὶ ex Anon. addidi 10 δεῖ ζῆν coll. a 12 post 

πάντων add. τῶν 5 13 ἐμπορίων a οἱ πολῖται Ba 67] det B 14 νομο- 

ϑετεῖν Ba πολὺ δὴ] πολλὰ δεῖ B 22 τῆς] τοὺς S 25 γὰρ om. ἃ 

27 post ἐχούσαις add. πολιτείαις S 29 ayadis] ἀγαϑῶς S ἐπειδὴ S 
> 

Ol ὅτι tas εἰς Ba 32 διανομὴν Sa 536 φιλεῖ ἀγαϑὰ a: ἀγαϑὸς φιλεῖ S el Ὁ : 
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‘ ? 5 Υ , 

χαὶ μὴ “aT αὐτὴν πολιτευόμενος. εἰ Ὁ Lay 

v 

EOTL, χαταφρονῶν αἱ 
ΕῚ 5 ΄ ‘ > ' ΄ > \ <7 “- ΄ Ss 5 ἘΡ “ 

οὐχ ἀεὶ ὃ αὐτὸς χαὶ εἷς ἀγαϑός ἐστι χαὶ πολίτης ayatlos, ἄλλα ποτε, εν 
~ ~ \~ Ὁ ἃ ΄, b) 5 a. \ ~ \ a) Bs o 

TH XAKWS OT AOVOTL cyt γύσῃ πολι Tela. OLA TOLUTO χαὶ ALTOS OUTWS ELTEV” 

5 

mre 3 4) κυ 
το) τῆ. 63: 

21) 5 ἜΘ Eg ee ae ἢ τ 1 ἦν ΑΕ ΕΣ τ ἤει. p. 1130028 Οὐ γὰρ ἴσως ταὐτὸν ἀνδρί τε ἀγαϑῷ εἶναι χαὶ πολίτῃ 
~ x / a ΄ ‘ ~ 5 ᾿ ~ 

παντί. τῆς δὲ KATA υέρος διχαιοσύνης χαὶ TOD χατ αὐτὴν ὃι- 
i ‘ iy 1 1 

΄ a ΄ > => 2 
χαίου ἕν υέν ἐστιν εἶδος. 45 

ra . \ ~ \ ΄ a ~ Len a7 

Μέλλων λέγειν περὶ τῆς χατὰ μέρος διχαιοσύνης διαιρεῖ αὐτὴν εἰς δύο. 
| i ‘ i 

‘ ~ >} ὟΝ ~ 5 , 

εἴτε GE μέρη αὐτῆς δεῖ λέγειν εἰς ἃ διαιρεῖται, εἴτε εἴδη, νῦν οὐ πούχειται 
~ ‘ "» ") ν᾿ ἊΝ 5 al “ δ \ Ὁ ’ ΄ -υ-᾿’ 

σχοπεῖν" τὴν ὁ οὖν τοιαύτην διελὼν εἰς δύο λέγει περὶ ξχατερου ὁποῖον 
οι. re os aS SN iD A "Α δ: ᾿ Μὰ... ΠΝ ΚΙ -"Ὃνὔ ας a cy ee. 

Tl ἐστὶ. μαϑόντες γὰρ τὰ ψέρη ἔχομεν χαὶ τὸ ὅλον ὁποῖον τι ἔστιν, εἴπερ 
. σὲ κ᾿ \ rs > \ \ aes ole A ας Da aes a Ξ 

TO OAOV Ἢ τὸ γένος ξεν τι SOTL παρα TH μερὴ Ἢ τὰ clay. Asyet TOLYDY 50 
' 

~~ ~ > ~ \ νι 5 
t 

σ , a 4 > \ > f 

OTL TAUTYS Sv μὲν ἐστιν SLO0S TO EV ταις οιάνουσις, TH OS GGVEUOWEVE 

χαὶ weprCousva παρὰ τοῦ διχαίου πρός τινας ἣ τιμαί εἰσιν, οἷον ἀξιώματα, 

στέφανοι, ἀνδριάντων ἀναστηλώσεις χαὶ toad)’ ἕτερα, ἣ χρήματα. ἐν δὲ 

τοῖς χρήμασίν ἐστι χαὶ τὰ νομίσματα ἢ γῇ ἢ ἄμπελοι ἢ οἰκόπεδα ἡ ὅσα 

νέμονται τοῖς χοινωνοῦσι τῆς πολιτείας, οἷον βασιλείας ἣ ἀριστοχρατίας 7, 

τιμοχρατίας ἣ δημοχρατίας" ἐν τούτοις γὰρ ἐνδέχεταί τινας πλέον ἔχειν τῆς 

ἀξίας αὐτῶν 7 ἔλαττον, ἃ τῆς | τοῦ ἀδίκου μοίρας ἐστί, τινὰς ὃξ τὸ xat 6 

ἀξίαν χαὶ ἴσον, ὅπερ ἐστὶ τῆς διχαιοσύνης. χαὶ ἔστι τοῦτο τὸ διανεμητιχὸν 

δίχαιον χατὰ τὴν γεωμετριχὴν ἀναλογίαν. ἕν μὲν οὖν εἶδος τῆς ἐν μέρει 

διχαιοσύνης τοῦτο, ἕτερον δὲ τὸ ἐπανορϑωτιχόν, ὃ ὁρῶμεν χκαϑ᾿ ἑχάστην 

τοὺς διχαστὰς ποιοῦντας" τὰς γὰρ γινουένας ἐν τοῖς συναλλάγμασιν ἀνισώσεις 

χαὶ ἀδιχίας πειρῶνται ἰσάζειν, χαὶ γίνεται τοῦτο χατὰ τὴν ἀριϑυητιχὴν dva- 

λογίαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τοιαῦτα εἴδη χατὰ τὰς ἀναλογίας. ταύτας γίνοντα!, βη- 

τέον πρότερον τίνες εἰσὶν αὖται ual πῇ διαφεροῦσιν ἀλλνήλων, εἶθ᾽ οὕτω 

τὴν ᾿Αριστοτέλους λέξιν μετιτέον. χαὶ προ βθητέξον, τίς ἐστιν 7 ἀριϑυητιχὴ 

ἀναλογία. ἔστι δὲ ἀριϑμητιχὴ ἀναλογία, ὅταν τριῶν ἣ χαὶ πλειόνων ὅρων 

φεξῆς χειμένων ἢ μὲν πρὸς ἀλλήλους διαφορὰ χατὰ τὸ ποσὸν ἢ αὐτὴ ΟΣ 
ι 

ὑπάρχῃ, τουτέστιν ἐν ἰσότητι, χατὰ δὲ τὸν λόγον χαὶ τὴν τῶν λόγων 

‘ 
3 v 

΄ Ay is 5 A x.) ς ΄ > Vv ao ΄ 5 , ΄ ΄ ΄' ΄ 

ποιότητα ὑὴ (7) αὐτὴ ἀλλ ETEPA. οἷον ESTWOAY ὁροι ὁ OxTW, O ENTA, ὁ 10 
σ΄ WE iN. ως νἦξ ἘΠ ΜΗ > ΄ “ ¢ fe eee) \ ~e ΄ ~ 

εξ, ἢ 0 0, O Y, O β. EY TOUTOLS οσον UTEPEY St Ο ὀχτὼ TOL STTA, τοσοῦτον 

ἦν: τῷ : pay : a Ξ 
χαὶ ὃ ἑπτὰ tod ἕξ' μονάδι yao Exdtepos Exatépov. Guotws χαὶ ὅσον ὃ 

~ ~ “8 - ΄ Ss , ~ ‘ ΄ 

τέσσαρα τοῦ τρία, τοσοῦτον καὶ οὗτος τοῦ δύο" ἐν μονάδι γοῦν χαὶ τούτων 
2 

ἣ πρὸς ἀλλήλους διαφορά" ἐν ἰσότητι ἄρα τῇ κατὰ τὸ ποσόν. χαὶ μετέχουσιν 

ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους διαφοραῖς ποσοῦ μὲν ἴσου, ποιοῦ δὲ οὐδαμῶς. ὁ 

2 ἀεὶ] ἂν ἃ 3 καὶ ὁ αὐτὸς Ba 5 παντί om. Β 10 μέρη scripsi: 

μέρει libri ἥπερ S 12 μὲν ἕν coll. Sa 13 zat om. B 14 dva- 

στειλάσεις S 16.17 ἣ τιμοχρατίας om. a 17 ἐν τούτοις] ἕν τοῦτο S 18 ἅτινα 

πῆς 8 21 ὅπερ ὶ 24 ἐπειδὴ δὲ S 29 ὑπάρχει Sa ἰδιότητι a 

δε om. 8 30 ἡ addidi 31876 7HOPa ἑπτὰ] εὕδομος S 
2 ἐξ] ἕχτου 5 μονάδα S 33 τέταρτος τοῦ τρίτου 5 τοῦ δευτέρου 5 
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γὰρ τέταρτος πρὸς τὸν τρίτον τὸν τοῦ ἐπιτρίτου λόγον ἔχει" περιέχει γὰρ 63v 
6 ὃ τὸν τρία χαὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ τὴν μονάδα" ὃ OE τρίτος πρὸς τὸν β τὸν τοῦ 15 

ἡμιολίου ἔχει γὰρ ὃ τρίτος ἐν ἑαυτῷ τὸν δύο χαὶ τὸ ἥμισυ τοῦ δύο τὴν 
μονάδα. ὥστε ἢ πρὸς ἀλλήλους τούτων διαφορὰ τῷ μὲν ποσῷ χαὶ τῇ 

5 ἰσότητι ἢ αὐτή ἐστι, τῷ δὲ λόγῳ χαὶ τῇ ποιότητι ἑτέρα" ἄλλος γὰρ λόγος 

ὃ ἐπίτριτος χαὶ ἄλλος ὁ ἡμιόλιος. πάλιν ἔστωσαν ὁ ὀχτώ, ὁ ἕξ, 6 τέσσαρα, 
χαὶ ἐν τούτοις ἢ μὲν χατὰ τὸ ποσὸν διαφορὰ ἢ αὐτή" δυάδι γὰρ ὁ ὀχτὼ 

τοῦ ἕξ χαὶ ὃ ἕξ τοῦ τέσσαρα διαφέρουσιν: 7 δὲ χατὰ τὸ ποιὸν χαὶ τὸν 

λόγον οὐχ ἣ αὐτή, ἀλλ᾽ ἔστιν ὁ μὲν ὀχτὼ τοῦ ἕξ ἐπίτριτος, ὃ δὲ SE τοῦ 20 
Ὁ δ ws > 5 ΄, - " Α ΄ >) ¢ ae \ BA Ἂ ~ 

10 6 ἡυιόλιος. avahoyta οὖν ἀριϑμητιχή ἐστιν ἢ ποσοῦ μὲν ἴσου ἐν ταῖς 
5 ~ ~ IB! Vv ἊΝ \ ΄ ΄, [2 \ 

διαφοραῖς, ποιοῦ GF μὴ ἴσου ἢ μὴ ὁμοίου μετέχουσα. ἐπειδὴ δὲ χαὶ 

συνημμένης καὶ διεζευγμένης ἀναλογίας usuvyodae μέλλει ὁ ᾿Αριστοτέλης, 

ῥητέον χαὶ περὶ τούτων, τίνες εἰσὶν αὗται. ὅταν μὲν γὰρ ὃ αὐτὸς χαὶ εἷς 
ὅρος πρόλογός τε χαὶ ὑπόλογος πρὸς τοὺς ἄχρους ὑπαχούοι, τουτέστι δὶς ὃ 

15 αὐτὸς χαὶ εἷς λέγοιτο, ΤΕ ἢ τοιαύτη ἀναληγία λέγεται, ὡς ἔχει ἐπὶ 

τῶν ἐχχειμένων ὅρων" dic γὰρ ὃ αὐτὸς λέγεται. φαμὲν γὰρ ὅσον 6 ὃ τοῦ 90 

{ ὑπερέχει, τοσοῦτον χαὶ 6 7 τοῦ β’ δὶς ἄρα ὁ τρίτος εἴρηται. χαὶ πάλιν 
ὅσον ὁ ὀχτὼ τοῦ SE ὑπερέχει, τοσοῦτον χαὶ ὁ SE τοῦ O° δὶς xavtadda ὃ 
ἕξ ἐρρήϑη. ἣ χαὶ οὕτω" ᾧ ὑπερέ τ ὃ ὀχτὼ τοῦ ἔξ, τοῦτ χαὶ ὁ ἕξ τοῦ 

20 6. 7 υὲν οὖν Ὁ dvahoyia αὕτη, ἢ δὲ διεζευ oe Evy Oe" ᾧ ὑπερέχει 

) q τοῦ CS, tovTH χαὶ O 6 τοῦ β- ἐν τούτοις γὰρ ἅπαξ ὃ ς εἴρηται, 
΄,ὔ \ σὺ τες Guotms χαὶ ὃ ὃ. γεωμετριχὴ δὲ ἀναλογία, ἣ χαὶ χυρίως ἀναλογία ἐστὶ χαὶ 

, ig, ~ ν ‘ ΄ e Ὑ ΄ 

λέγεται, ἐστὶν ὅταν τριῶν 7 χαὶ πλειόνων ὅρων ὡς ἔχει 6 μέγιστος χατὰ τὸ 80 

ποιὸν πρὸς τὸν μέσον ἣ τὸν ἐφεξῆς, οὕτω χαὶ ὁ poe ἣ ὃ ἐφεξῆς πρὸς 

τῷ σι τὸν ὑπ᾽ αὐτόν. ὅταν τοΐυν τῇ μὲν ποιότητι διαφέρωσι τῇ αὐτῇ. τῇ δὲ 
~ ~ ΄ , Ὁ » ποσότητι μὴ τῇ αὐτῇ, ἢ τοιαύτη ἀναλογία γεωμετριχὴ χαλεῖται. ἔστωσαν 

σ a ¢ Ld = od 5 , A ΄ ΄ ἕο τὰ, ‘= Cs C 4 ΝᾺ ¢ » 5 \ 

opot ὁ ὃ: Ο ς, G O° EY TOLUTOLS γᾶρ ὡς 16) πρῶτος οὺ πρὸς τὸν UT GUTOV 

τὸν ς, οὕτως ὃ ς ὃ δεύτερος πρὸς τὸν τρίτον τὸν ὃ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ γὰρ 

λόγῳ ἡυιόλιος γὰρ χαὶ ὃ ὃ τοῦ ς χαὶ ὁ ς τοῦ ὃ. χαὶ ἔστιν ὃ μὲν λόγος 
΄ ΠῚ ΄ > ‘ ¢ roan la Vv 5 \ 5 ? wv v 4 ‘ = 

30 ὃ αὐτός, οὐ μὴν ἣ μεταξὺ ποσότης ἴση ἐστὶν ἀλλ᾽ ἄνισος" ἔστι γὰρ μεταξὺ Bs 

ποῦ μὲν ὃ χαὶ ¢ ὃ ἢ; τοῦ d& > χαὶ ὃ 6 β' παλιν ἔστωσαν ὅροι 6 tc, O 

ιβ, ὁ ὃ’ χἀνταῦϑα ὡς ὁ tc πρὸς τὸν On’ αὐτὸν ιβ, οὕτω χαὶ 6 ιβ πρὸς 
> 

tov ὃ" ἐν ἐπιτρίτῳ γὰρ λόγῳ. ἔχει yap 6 te τὸν ιβ χαὶ τὸ τρίτον τοῦ 

ιβ τὰ ὃ, ὁμοίως χαὶ 6 ιβ τὸν ὃ χαὶ τὸ τρίτον τοῦ ὃ τὰ 7. χἀν τούτοις 

35 ἢ τῶν λόγων ποιότης [χαὶ ταυτότης] ἢ αὐτή, ἢ δὲ μεταξὺ τῶν ὅρων ποσότης 
ἑτέρα" 6 μὲν γὰρ tc τοῦ ιβ τετράδι Ba ee ὃ δὲ ιβ tod ὃ τριάδι. ἔστι 

δὲ ἢ ἀναλογία αὕτη συνημμένη" δὶς γὰρ ὃ ιβ λαμβάνεται. διεζευγμένη δὲ 40 

δε ὡς ὁ tC aig τὸν Ἢ. ὃ ὃ πρὸς τὸν 8 ἐν διπλασίγνι λόγῳ, χαὶ ὃ 

αὐτὸς λύγος, οὐχ ἢ αὐτὴ δὲ ποσότης. τούτων οὕτω προξιλημμένων ἐπὶ 

40 τὰ ἑξῆς τῶν ᾿Αριστοτέλους ἰτέον. 

2 ὃ δὲ τρία πρὸς S 3 τὸν δεύτερον et τοῦ δευτέρου S 7.86 ὄγδοος tod ἕχτου itemque 

porro 8 12 διεζευγμένος καὶ συνημμένος S 15 λέγοιτο] λέγηται Sa 22 post 

dé add. 7 S ἣ] ἥτις 5 23 ἣ om. S 27 ὃ χαὶ 6S 27. 28 αὐτὸν 

ποῦ ς o2 ιβ post αὐτὸν om. BS καὶ om. S 35 zat ταυτότης delevi 
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an a , ~ ΄ -"Ν ΄ ΄ ν᾿ 

p. 1130033 “Ev δὲ τὸ ἐν τοῖς συναλλάγμασιν διορϑωτιχόν. τούτου 08» 
si / a? 

G& μέρη δύο. 

Tod ἐν τοῖς συναλλάγμασ!ι διορϑωτιχοῦ δύο, φησίν. εἰσὶ μέρη. τῶν Ἷ » OF ρη 
Ν᾽ » , ΄ \ e ΄ 

γὰρ συναλλαγμάτων, φησί, τὰ μὲν ἑχούσια τὰ δ᾽ ἀχούσια. ὅταν 50 
\ \ Ae ~ \ , τ Ἃ , MA ΄ 4 Ἁ “ #9 

μεν {2p OOlf τις GLTOV χαι λάβοι OLVOV Ἢ i ee 1 οανξισῃ Ξχῶν ἢ ἐγγυή- 

σηται, ἑχούσια τὰ τοιαῦτα συναλλάγματα. χαὶ γὰρ χαὶ ὃ δανείζων χαὶ [9] 

λαμβάνων ἐγγυητὴν ἀνταλλαγὴν εἰργάσατο € haBs γὰρ ἀντὶ τῶν νομισμάτων 
, ~ - 

τρόπον τινὰ τὴν ἐγγύην) χαὶ ὃ πρὸς ἡμέρας τινὰς δοὺς τὸν οἰχεῖον βοῦν 
> \ /, δ - 5 ‘ 

els ep (ασίαν Tis τινι χαὶ λαβὼν ἀντὶ τούτου νόμισμα 7 σῖτον 7 χαὶ ἵππον, ν ἐς ἐς 

χρήζων δι᾽ αὐτοῦ ἀπελϑεῖν που συνάλλαγμα πεποίηχε, χαὶ ὃ παραχαταϑέμενος 
5 5 , v ‘ , 1 τ 

πρός τινα ἀντηλλάξατο" ἔλαβε γὰρ τρόπον | τινὰ ἀντὶ 
- 7 af σ > . / ΄ τὴν τοῦ ἀνδρὸς χρηστότητα. ὅταν οὖν ἐπὶ τούτων ὁ ἐξωνησάμενος τὶ μὲν 

ὧι \ . ~ la ‘ a A ~ , / Ss 

ι QO& GOLYAL φήσει, μὴ οιοῦι GE, ὅπερ οὐδέν εστιν 
" 

εὶ τοῦ τιμήματος δοίη; 
Μ. Ἃ a5 ~ b) > , { > , 2 \ ~ 

Aho ἢ ἀδιχεῖν, τοῦ ἐπανορϑωτιχηῦ dedusta διχαίου: τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῆς 

~ 

παραχαταὶ Opes χαὶ τῶν λοιπῶν. ἑχούσια δὲ λέγονται τὰ συναλλάγματα 
ταῦτα οὐ διὰ τὰ ὕστερον ἀποβαίνοντα, ἀλλ᾽ ὅτ τι τὴν ἀρχὴν ἑχουσίως γεγό- 

ΟΥ̓ ξ΄ ~ ’΄ 

νασιν. ἐχούσια μὲν ταῦτα, ἀχούσια δέ, ὡς εἴρηχεν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς παρούσης 
\ ΄ . \ ) ’ ὯΝ 5 

aa τά τε ἀγνοούμενα χαὶ τὰ Bigs ayvoodpeva δὲ χλοπὴ χαὶ τὰ 

ΝΣ λοιπὰ ἃ χα ει. ἀλλὰ πῶς συναλλάγματα ταῦτα λέγεται; ἣ ὅτι ὁ χλέψας 
\ 

i 

ἀντὶ τῶν τῇ των ὃτὲ μὲν δίδωσιν Erepa τινα, ots δὲ μαστιγοῦται, χαὶ 
ae es τ = . Vain eA Pes Se Pi a λλάσαε an \ 

γξγονξ ha τινὰ δόσις χαὶ A ψις, ὁ ἔστι τὸ συναλλάσσειν. λαβὼν γὰρ 
΄ 

χρήματα ἤ τι ἄλλο ὃ a δέδωχεν ἀν 
ὃ 

a ον x o < € Sis [0] cv ς, cy < R wy Φ (= ῷ ἐξ Ε v ~ R - 

ἧς παραχαταϑήχης 04: 
τῇ 

μοιχεύσας ἣ χρήματα δέδωχεν ὴ δεινόν τι πέπονθε, χαὶ 6 διὰ φαρμαχο- 10 
, 

'δοσίας ἀνελών τινα ἐπίσης τούτοις Guotdy τι πέπονϑεν. pines χαὶ ὃ δοῦλον 

ἀπατήσας χαὶ ὃ φονεύσας ἀντάλλαγμα δίδωσι. προαγωγὸς δὲ χυρίως λέγεται 

ὃ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα μοιχᾶσϑαι προτρεπόμενος: νῦν ὃὲ προαγωγίαν οὐ 

ταύτην ὁ ᾿Δριστοτέλης φησί, ἀλλὰ τὴν (δι) ἄγνοιαν τοῦ οἰχείου ἀνδρὸς 
‘ 

ἃ , fate ἷξ Lene ae ne as Byes ae oe: . € hee bas 

(LOL ELay τὴς μοϊχξευομξνης. τὴς ηὉν τοιαυ τὴς μοιχειας λαϑραίας οὐσῆς, 
ῳ 

\ 5 Ἁ a? wv 5 , A [4 Ἢ [4 ΩΣ 5 ΄ C ΄ 

paves εἰσι ον 8:9 αἸνοῖαν ἀχούσια, λέγει χαὶ τίνα τὰ βία, ὅτι αἰχίαι, ϑάνατοι, 
δεσωοί, χαὶ ἔστι χαὶ ἐπὶ τούτων τὸ ἐπανορθωτιχόν: λαμβάνει γὰρ 6 μαστιγω- 

Yels LSet is τι ἀνθ᾽ ὧν βίᾳ πέπονθεν. ἀλλὰ xal ὃ φονευϑεὶς ἔλαβε 
΄ὕ [οἷ ΄ ἋἋ e ~ ~ ’ δ [4 ὅπον τινά: ἃ γὰρ ἢ γυνὴ ἣ οἱ συγγενεῖς τοῦ φονευϑέντος ἔλαβον, τρόπον 

τινὰ ἐχείνῳ δέδοται. 

4 post μὲν add. εἰσὶν S ὅταν] étw B ὃ λάβη 8 6 post συναλλά 

ἐπειδὰν γνωσϑῇ. διόρϑωσις γίνεται χαὶ τὸ διορϑωτιχὸν δίχαιον. εἰπὼν δὲ 15 i I> ᾿ 

γ- 

ματα add. ἔσται 5 6 ante λαμβάνων delevi 7 ἐγγυηταὶ Ba 8 τρόπω S 

9 τινὸς ὃ 11 ante πρὸς add. δὲ 5 13 fort. φήσαι et διδοίη 17 εἴρηται S 

18 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς παρούσης πραγματείας) [1 p. 110935 18 62] καὶ 5 
χλοπὴν ἃ 20 post μαστιγοῦται add. 7) χαὶ χειρῶν ἢ χαὶ ὀμμάτων ἀποστερεῖται S 

21 ὅπερ S 23 καὶ ὃ --- πέπονθεν (24) om. S 25 ὁ om. a 26 προσ- 

αγωγίαν a 27 δι᾽ addidi 28 μοιχείας a οὔσης om. S 
29 γνωρισϑῆ S 30 post ὅτι add. εἰσὶν S aixtat] αἰχία Arist.: αἱ χίαι S: 
ἀδικίαι Ba 33 post συγγενεῖς add. ἢ οἱ παῖδες S ἀναιρεϑέντος S 

Comment. in Arist. XXII 3. Michael in Eth. V 2 
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>) vo 

.118129 ᾿Επεὶ δ᾽ 6 te ἄδιχος ἄνισος ual τὸ ἄδιχον ἄνισον, δῆλον b4r 

ὅτι χαὶ μέσον τί ἐστι τοῦ ἀνίσου. 

Ἁ , ἊΝ, ‘4 σ \ Ὁ» ie \ τὶ a , , 

Ara τούτων δείχνυσιν ὅτι τὸ δίχαιον μέσον zat ἢ διχαιοσύνη μεσότης, 
asd 

ὅν ἐστὶν ἴδιον τῆς ἀρετῆς: εἴρηται πολλάχις χαὶ δέδειχται ὅτι at ἀρεταὶ 5 2 τ 

X 

5 μεσότητές εἰσιν. εἰ γὰρ τὸ ἄδιχον ἄνισον, δῆλον ὅτι τὸ δίκαιον ἴσον Ga τοῦ 
> > , ε sp ~) ΄ \ \ \ ~ ~ i τὸ ἐναντίον ὑπάρξει τῷ ἐναντίῳ, χαὶ τὸ λοιπὸν τῷ λοιπῷ. λέγοντος τόπου; 

ἐπεὶ yap ἀντίχειται τὸ ἴσον τῷ ἀνίσῳ χαὶ τὸ δίχαιον τῷ ἀδίκῳ, ὑπάρχει 

ὃὲ τὸ ἄνισον τῷ ἀδίκῳ, τὸ ἴσον ὑπάρξει τῷ διχαίῳ, χαὶ ἔσται ἐξ ἀνάγκης 

τὸ δίχαιον ἴσον. ἔσται οὖν τὸ δίχαιον μέσον τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος. 

10 ὃ χαὶ ἄνευ λόγου δοχεῖ πᾶσι, λέγων λόγον τὸν λέγοντα τόπον δύο ἀντι- 
5 

εἰ τὸ Sv τῶν ἀντιχειμένων OES 
ϑέσεων οὐσῶν, ν τῷ ἑνὶ τῶν αντιχειμένων ἐστί, 80 

\ 

χαὶ τὸ λοιπὸν ὑπὸ τὸ λοιπὸν ἔσται" χαὶ εἴρηται πῶς. ἔστι δὲ τὸ ἴσον 
5) 5 ΄ Ν ,ὔ ἣν \ Ny, ~ ΄ ~ 4 s\ \ ἘΣ 

ἐν ἐλ κυ Ἐς: OUOLY. ETEL τὸ LOOY τῶν προς τι, τῶν Eee TL OF TO ElLVAL 

Vv ~ 

ἐστιν ἐν τῷ πρός τί πως ξχξΞ ELV, χαὶ τῷ ἴσῳ τ τὸ εἶνα! ἐστιν ἐν τῷ πρός 

15 τί πως ἔχειν, ἥτοι πρὸς ἴσον" τὸ γὰρ ἴσον ἴσῳ ἴσον. συλλογιστέον δὴ οὕτως" 

τὸ ἴσον πρός τι, τὸ πρός τι ἐν δυσί, τὸ ἴσον ἐν δυσίν. ὅτι ὃὲ τὸ πρός τι 

ἐν δυσί, δῆλον: τὸ γὰρ διπλάσιον ἡμίσεος χαὶ ὃ πατὴρ υἱοῦ. χαὶ τὸ ἴσον 
\ vv v \ fay , Ὑ \ 5 \ ΄ Vv \ iy) ἘΞ 

dpa ἐχείνῳ ἴσον, πρὸς ὃ λέγεται ἴσον. xual ἐπεὶ τὸ δίχαιον ἴσον, τὸ δ᾽ 8ὅ 
NW a ~ ΄ ~ 

ἴσον ἐν δυσί, χαὶ τὸ δίχαιον ἐν δυσί, τῷ νεμομένῳ πράγματι χαὶ τῷ πρὸς 
fal ΄ , Noy: ΄ Ἂ id ~ Vv 5 Ν Τὰ ‘ 4 Ὑ ΄ v 

20 ὃν ἢ νομή" χαὶ ἔσται ὡς μὲν ἁπλῶς ἴσον ἐν δυσί (τὸ γὰρ ἴσον, ὡς εἴρηται, 
ἴσῳ ἴσον). ὡς 6 δίχαιον ἐν τέτρασι, τοῖς τε λαμβάνουσι χαὶ τοῖς δ'ανεμο- 

μένοις χρήμασιν ἣ τιμαῖς. xv γὰρ πλείους Mow οἱ λαμβάνοντες οἷον ν 
ἢ ρ, ὡς β Dewpodvtare 7 γὰρ ὡς ἴσοι, τὸ δὲ ἴσον ἐν δυσίν, 7 ὡς ἄνισοι, 

\ ~ a N ae es \ \ ΚῊΝ > ἊΝ Ν 2 χαὶ τοῦτο ὡς B xad? ὑπεροχὴν yap χαὶ ἔλλειψιν. εἰπὼν δὲ τὸ ἴσον ἐν 
25 ἐλαχίστοις ἐστὶ δυσίν, ἐπάγει ἀν ἀγχη δὴ τὸ δίχαιον χαὶ μέσον εἶναι 40 

χαὶ ἴσον χαὶ τισὶ χαὶ πρός τινας. χαὶ διὰ τί τούτων ἕχαστόν ἐστι τὸ 

δίχαιον λέγει. μέσον μὲν (2p ἐστι διὰ τὸ τὸ πλέον χαὶ τὸ ἔλαττον παρ᾿ ἐχά- 
τερα αὐτοῦ χεῖσϑαι, χαὶ 7] μὲν μέσον, δύο τινῶν ἐστι μέσον: ἣ GE ἴσον, 
ἐν δυσὶ τῷ νεμομένῳ χαὶ μεριζομένῳ πράγματι χαὶ τῷ πρὸς ὃν νέμεται 

80 ἀνθρώπῳ 7 δὲ δίχαιον, τισὶ χαὶ πρός τινας. τὸ δὲ τισὶ χαὶ πρός τινας 

ἐχ τρελλοῦ χεῖται ταὐτὸν σημαῖνον: πρὸς ἄλλους γὰρ τὸ δίχαιον χαὶ 

ἢ διχαιοσύνη, ὡς εἴρηται, δύναται. τὸ δὲ ἡ δὲ ἴσον, ἐν δυσὶ δύο λέγει 45 
τά τε διανευόμενα πράγματα χαὶ πάλιν τοὺς πρὸς OVS διανέμοντα!. 7 

γὰρ δὸς χαὶ ὅδε πρὸς οὃς δίδονται # ἡ οἷον εἰ τύχοι τὰ νομίσματα ἣ τὰ 
35 οἰχύπεδα 7 γῆ, οἷον ε χαὶ © νομίσματα ἣ πενταμέδιμνος χαὶ πενταμέδιμνος 

4 ante εἴρηται add. χαὶ 5 5 post ἴσον add. τὸ δὲ ἴσον μέσον τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάτ- 

τονος. τὸ δίχαιον ἄρα μέσον δείκνυται χαὶ τὸ δίκαιον μέσον ἴσον S 5.6 τοῦ τόπου τοῦ 

λέγοντος ὃ 6 post λοιπὸν add. ὑπάρξει S 10 ὅπερ Arist. λέγει a 

15 πως om. Ba 22 χρήματα ἣ τιμάς a yap om. S 22. 23 p i} vy B 

23 ἄνισον a 26 χαὶ τισὶ om. Arist. L» zat πρός τινας a: χαὶ πρός τι BS 

(sed iidem infra v. 80 zat πρός τινας) Arist. Ob: om. Arist. Kb διά tt Ba: te om. S 

27.28 ἑχάτερον a: éxatépov S 91 σημαίνων 5 90. διανέμεται Sa 

94. lacunam indicavi: fort. addendum ἢ τὰ διδόμενα τύχη ἃ 
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~ δ Ἁ >) ~ Γ΄ . 

ὙΠ: λέγει γὰρ ἐν ταῖς Πολιτείαις χαὶ τοιαύτην ἰσότητα, λέγει ual τὴν ὑά- 
> \ \ ) "7 5 ΩΣ ’, " \ 

εἰρημέ νην τὸ γὰρ χατ᾽ ἀξίαν διδόμενόν τινι ἴσον ἐχείνῳ ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ 
΄ ) \ 4 

ἴσα ἐστὶ χατὰ τοὺς yewustoas τὰ προσαρμόζοντα χαὶ uy) ὑπερέχοντα wyT 50 
‘ 

, FW ere a coo Ly Ve ec ΠΩΣ Ξ ἐλλείποντα, εἰ ἔστιν ὃ ᾿Αχιλλεὺς διπλασίων τοῦ Αἴαντος, δο)ῇ ὃὲ τῷ μὲν 
es = ee , = ΕΣ 

5 Ἀχιλλεῖ eee ̓  τῷ δ᾽ Αἴαντι ὃ, τὰ χατ᾽ ἀξίαν λαβὼν ἕκαστος τὸ 
ἴσον ἑαυτῷ ἔλαβε: χείσϑω γὰρ τὸν ᾿Αχιλλέα μήτε πλείω τῶν ἡ μήτε ἐλάττω 

αοίως χαὶ τὸν Αἴαντα. Ἔ 8 ὌΝ λαβεῖν ἄξιον tien: 

p. 1131218 Αναάγχη ἄρα τὸ Stxatov ἐν ἐλαχίστοις εἶναι tétpaory. | 

᾿Επεὶ γὰρ ἢ διανομὴ πρὸς τοὺς χοινωνοῦντας τῆς αὐτῆς πολιτείας ὑάν 
10 Ἰίνεται, ἀνάγχη τὸ δίκαιον ἐν ἐλαχίστοις τέτρασιν εἶναι. 7% γὰρ ἴσοι εἰσὶν 4 

οἱ γεωργοὶ τοῖς στρατιώταις χαὶ πάλιν 7 τυ τῷ δήμῳ, χαὶ εἰσὶ χαχεῖνοι 

δύο χαὶ οὗτοι δύο, ἣ χρείττους οἱ Ἰεωργοὶ ὡς πλείω ὠφελοῦντες τὴν πόλιν, 

χείρους δὲ of στρατιῶται ὡς ἥττω, χαὶ πάλιν δύο εἰσὶν ὡς χρείττονες χαὶ 

χείρονες: ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἧς χαὶ τοῦ δήμου. ὁμοίως χαὶ τὰ διδόμενα 

15 τοῖς γεωργοῖς ἣ ἴσα ἐστὶ τοῖς διδομένοις πρὸς τοὺς στρατιώτας, χαΐ εἰσι 
, a7 ” \ - ΄ o ἊΝ ᾿Ν 

δύο, ἣ τὰ μὲν πλείω τὰ δ᾽ ἐλάττω, χαὶ οὕτως πάλιν δύο εἰσίν. ἐπεὶ οὖν οἷς 
N} en a7 > ee A A Qs 

ἀνθρώποις δίχαιον τυγχάνει τὰ χρήματα δοῦναι δύο εἰσὶ χαὶ τὰ διδόμενα 

δύο, τοι τὸ δίχαιον ἐν Penile εἶναι, TUE μὲν δυσὶν ἡ τῷ ἀριϑυῷ 10 
ΣΝ 5. ¥ ? 

ἢ τῷ Et (et χαὶ πράγμασιν ὡσαύτ TOUS δυσίν. τὰ μὲν ηὐν λεγόμενα ταῦτ ἐστί" 
Le ‘ a. ‘fe _ 20 τὴν δὲ λέξιν thy ual ἐν οῖς τὰ πράγματα, δύο, ὑπερβατῶς dvayvwotéov- 

\ \ ΄ ¢ ca Ν᾽ 1 > x ~ χαὶ τὰ Tpdyuata ἐν οἷς, δύο. Fv δ᾽ ἂν σαφεστέρα, εἰ ἀντὶ δοτιχῆς πτώσεω 
τῶν πληϑυντιχῶν κατὰ γενιχὴν τῶν πληϑυντιχῶν ἦν γεγραμμένη. ἔστι ὃ 
Lal \ ΄ ΄ > Ὁ“ 5 \ 

ὃ λέγει" ual τὰ πράγματα οἷς τουτέστιν ὧν ἢ διανομή, δύο ἐστί, χαὶ τὴν 
, 5 ew \ 

αὐτὴν ἰσότητα χαὶ τὸ αὐτὸ πρέπον ἔχουσι χαὶ ot avilpwror χαὶ τὰ πράγματα. 15 
ῃ 

> τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ ots xat ἐν ots, λέγων ots τοὺς ἀνθρώπους, to σι 

ἐν οἷς δὲ τὰ πράγματα. ὡς γὰρ οἱ ἄνϑρωποι ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, χαὶ 

τὰ σφίσι διδόμενα ἕξει, χαὶ ὡς αὐτά, οὕτω κἀχεῖνοι. ὡς γὰρ ἐχεῖνα 

ἔχει τὰ ἐν otc, ἤτοι ὡς γὰρ of ἄνϑρωποι ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους, οὕτω 
χἀχεῖνα ἕξουσι, τὰ χρήματα δηλονότι. δύναται τὸ ὡς γὰρ ἐχεῖνα ἔχει 

80 τὰ ἐν οἷς εἰρῆσϑαι ἘΠῚ τῶν πρα (μάτων, τὸ δὲ χἀχεῖνα ἔχει περὶ τῶν 

πολιτῶν. ὅταν μὲν οὖν οὕτω γίνηται ἢ διανομή, χαὶ ἕχαστοι τὰ ἴσα χαὶ 20 

ἁρμόζοντα αὐτοῖς ἔχωσιν, εἰρηνεύει ἣ πόλις: ὅταν δὲ of ἄνισο: ἴσα ἔχωσιν 

7 οἱ χρείττους ἐλάττω οἵ dé Ἐπ πλείω ἔχωσι χαὶ νέμωνται, τότε μάχαι 

χαὶ ἐγχλήματα χαὶ στάσεις χατ᾿ ἀλλήλων. 

35 p. 1131424 "Ett ἐχ τοῦ xat ἀξίαν τοῦτο δῆλον. Ρ | 

Εἰπὼν ὅτι διχαία διανομνή ἐστιν, ὅταν γένηται τὰ διδόμενα ὡς ἐχεῖνοι 

1 ἐν ταῖς Πολιτείαις] ef. Polit. E 1 544. 2 ἐπειδὴ S 5 ἢ om. Β θ τοῦ ἢ ἃ 

9 "Ἐπεὶ --- εἶναι (10) om. B 18 ἥττω] ἧττον εὖ ποιοῦντες τὴν πόλιν 5 

14 ‘yetpodvtes S ὁμοίως δὲ xal ta 5 15 δεδομένοις S 16 δύο ἔσται S 

γοῦν S 18 post μὲν add. γὰρ S 19 πράγματα a 22 γεγραμμένον S 

26 ἔχουσι] ἔσχον B 32 δὲ] zai S 30 ἔχωσι om. Ba zat om. a 
De 
= 
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~ ? ΄ . Ἴ 

πρὸς OVS δίδονται (τοῦτο δ᾽ ἐστὶν Πα τ τα γξωμετ pun) ὅτι. φησίν. ἀναλογία. ὑ4» 
5 | 

‘ ae : δ x es 
ἐστὶ τοῦτο, δῆλον Ex τοῦ χατ ἀξίαν. εἰ τὴν δίχαιον τὸ χατ᾽ ἀξίαν, τὸ δὲ 

SR, 5 ee 

χατ᾽ ἀξίαν ἀνάλογον, τὸ δίχαιον τ ἀνάλογον. χαὶ τὴν μὲν ἐλάττω ie) 

τὴν λέγουσαν δίχαιόν ἐστι τὸ zat ἀξίαν τως διὰ τοῦ τὸ γὰρ δίχαιον i 
ἐν ταῖς Gtavouats ὁμολογοῦσι πάντες xat ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι" 80 

τὴν δὲ μείζω τὴν λέγουσαν τὸ zat ἀξίαν ἀνάλογον χαὶ τὸ συμπέρασμα 

ΠΥ ἔϑος ὃὲ αὐτῷ σχεδὸν πανταχοῦ τοῦτο ποιεῖν. τὴν μέντοι ἀξίαν οὐ 

τ ν αὐτὴν λέγουσι πάντες. μέτρον, φησί, χαὶ ὅρον τῆς ἀξίας χαὶ τῆς ἰσότητος 
\ > (ἢ ΄ \ > \ RD - 

οὐ τὸ GLTO TAVTES τίξντ αι, ἀλλ Ol μὲν οημοχρατιχηι τὴ ελξευ ὕΞρί ρια. poe: 
y , ε AS \ ΄ ν > 

τὴν ἀξίαν χαὶ τὸ ἴσον, ual ἴσους φασὶ πάντας τοὺς ἐλευϑέρους, χἂν 6 μέν, 

εἰ τύχοι, Θεμιστοχλῆς 7 [Περιχλῆς τυγχάνῃ wy, ὃ ὃὲ σχυτεὺς 7 βυρσοδέψης εἰ τύχοι, Θεμιστοχλῆς 7 [Περιχλῆς τυγχάνῃ ὦν, 6 ὃὲ εὺς 7 βυρσοδέψης, 

χαὶ δεῖν φασιν ἐν τῇ διανομῇ τὸν στρατηγιχώτατον []εριχλέα μὴ πλέον 35 
~ 5 V4 , fal SANs. ~ ~ 

τι λαβεῖν τοῦ σχυτέως, ἀλλὰ τὸ ἴσον" οἷον εἰ νόμισμα Ev ἐδόϑη τῷ σχυτεῖ, 
~ a ~ tal - Q~ a = ὩΣ 3 , Ὁ 7¢ \ v 

zat τῷ Oeprotoxdst ἕν dodyvar det, ὅτι ἀμφότερο! ἐλεύϑεροι χαὶ ἴσοι" 
ἔν “» 35 ΄ . cy 

τῆς: γὰρ αὐτῆς ἀξίας μετέχουσι τῆς ἐλευϑεροιότητος. οἵ μὲν οὖν δημοχρατιχοὶ 
+ e in 55 ΄ 

ἐλευϑερία, ὡς εἰρη τ, χρίνουσι τὴν ἰσότητα, of ὃὲ ὀλιγαρχιχοὶ πλούτῳ, 
5 Vv Vv ΄ Ὁ oa 5 

χἀχείνους λέγουσιν ἴσους χαὶ ἴσα δεῖν ἔχειν χαὶ νέμεσϑαι, ὅσων ἢ οὐσίχ 
ar \ re > ΄ 

ἴση, ὧν δὲ ἐλάττων, ἀνίσους χαὶ ἐλάττονας ἐχείνων, ὥστε χαὶ τὰ διδόμενα 40 
Vv 

TO ἴσον “at c 

~ > ΄ - Pe Ne) 

αὐτοῖς ἐλάττονα δεῖν εἶναι. οἱ δ᾽ ἀριστοχρατιχοὶ ἀρετῇ χρίνουσι 

φασι πάντας τοὺς σπουδαίους ἴσους εἶναι, χἂν οἵ υὲν αὐτῶν ὦσι πλουσιώτεροι, 

οἱ δ᾽ ἐνδεέστεροι. οἱ GF χρίνουσι τὴν ἰσότητα τῇ 
, ~ ‘ 5 Vv 

mavtas ἴσους φασίν. εἰ δὴ tod οὕτως ἔχει, οὐ τὸ αὐτὸ ἴσον τε χαὶ 
if 

δίκαιον ἐν πάσαις ταῖς πολιτείαις ἔσται, ἐρεῖ GE περὶ τούτων 6 ̓ Αριστοτέλης 

ἐν ταῖς Πολιτείχις χαὶ πολλὰ χαὶ nade 

Ρ- 1191180 To γὰρ ἀνάλογον οὐ μόνον μῶν... ἀριὃμ οὗ 45 ἐστὶ 
ὟΝ ΕῚ . 5 

ἴδιον, GAR ὅλως ἀριϑμοῦ 

Le > ~ > Ay x cn & ΟῚ ~ 

Μιοναδιχὸν ἀριϑμὸν λέγει ᾧ ἀριϑυοῦμεν, οἷον τὴν δεχάδα, 7] ἀριϑμοῦμεν 

λέγεται, ὁμοίως 50 
σ g 

‘ ws 

τοὺς δέχα ἵππους 7 τοὺς δέχα ἄνδρας, ὃς xat χυρίως ἀριϑυὸς 
\ ΄Ν ΄ ν ws 5 

“OL THY πεντάδα χαὶ elxocdda zat τοὺς ἄλλους ἀριϑμούς. ὅλως δὲ ἀρι- i ‘ ρ 
΄ “5 A 

Duods λέγει τὰ ἀριϑμητά, οἷον τοὺς déxa βόας 7 ἀνθρώπους ἣ τοὺς πέντε 

ἵππους 7 ὄνους. ἀναλογία γάρ, φησίν, οὐ μόνον ἐστὶ τῶν ἐχ μονάδων 

συγχειμένων χαὶ ὡς μέτρων ely se ea ἀριϑμῶν, ἀλλὰ χαὶ τῶν aprdur- 

τῶν ἣ χαὶ ἐν, vy. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ὡς μέτρων ἀριϑμῶν ἔστι τις 
i) 

X = [τ Vv \ 3 

OV YY, GUTWS ἔστι XAL ETL ad 

4 5 ’ ΄ ΄ 

ἀναλογία, ὡς ὃ ἢ πρὸς τὸν ὃ, ὡς ὃ ς πρὸς υ 

1 ἀνάλογον utrobique a 2 εἰ yap—xat ἀξίαν om. ὃ ὃ TO δίχαιον ---ἀνάλογον 

om. 5 ἐλάττω] ἔλαβεν 5 11 τυγχάνοι S: τυγχάνει a 12 δεῖ 5 

ταῖς διανομαῖς S 15 οὖν om. Ba 16 ἐλευϑερίαν B 17 χαὶ post ἔχειν 

om. a 18 δὲ om. S 22 ταῦϑ᾽ οὕτως S 25 post 6 add. αὐτὸς 5 

24 ἐν ταῖς [Πολιτείαις] Polit. E 1 546. 27 λέγω a δεχάδην a ἡ] ᾧ ἃ 

28 ὃς] ἥτις 5 29 πεντάδα scripsi: πεντάδην libri εἰχοσάδην Ba 

29. 30 ἀριϑμὸν λέγει S: ἀριϑμοὶ λέγονται a 30 τὰ ἀριϑμιήματα a 31 ὄνους] 
ΟῚ 

ἀνθρώπους a 33 ὡς post τῶν om. S 



σι 

10 

τῷ or 

30 

4 post οἰχοδόμου add. ἡ οἰκία S 5 post σχυτέως add. ἔργον τὸ ὑπόδημα S 

6 zal ὃ οἰκοδόμος S 6 νομισυάτων 7 οἰκία libri 8 ἥ te BS Arist. MbOb: 

ἥτις a: ἡ Arist. vulg. 9 ἀντὶ] ἂν ἐστὶ 8 12 δύο μεγεϑῶν] μεγέϑη Β: μεγέ- 

tous ἃ 16 ὡς om. Sa 17 χαὶ αὕτη ---πρὸς 7 depravata sunt 1S χαὶ post 

δὲ delevi 

ἐὰν S 32 τὸ διανεμητιχὸν ---ἀἀναλογία ἐστίν (33) om. ὃ 30 τὴν 

MICHAEL IN ETHIC. NICOM. E 6 [Arist. p. 1131450. 02] 

(ood 

τῶν ἀριϑυνη τῶν, ἵππων, χυνῶν, γραμμῶν, (νυ 

ων ἀριϑμός. καὶ γὰρ χαὶ ἐν τούτοις ἀναλογία ἐστίν" ἔχουσι γὰρ ἀριϑυιόν: δεῖ 

yao ἵνα ἀναλογία τις ἢ. ἀριϑμόν τινα εἶναι. χαὶ ὅρα πῶς" φαμὲν γάρ, 

ὡς ὁ οἰχοδόμος πρὸς τὸν σχυτέα, τὸ ἔργον τοῦ οἰχοδόμου πρὸς τὸ τοῦ 

6 οἰχοδόμος δεχαπλασίων τοῦ σχυτέως" χαὶ ἢ οἰχία ἄρα 

τοῦ ὑποδήματος, οἷον δέχα νομισμάτων 4 οἰχία εἰ τύχοι ἀξία. τοιούτου 
3 

¢ ‘ Ve A ΄ an ΄ ~ irvA ᾿Ξ a / aC b] ἢ a > 4 , 

ἑνὸς ἄξιον τὸ ὑπόδηυα. ὁρᾷς ὅπως δεύμεϑα ἀριϑμοῦ εἰς τὸ yevecdar 
, 5 ΄ 5 4 5 \ \ > 4 

ἀναλογίαν. τε γὰρ ἀναλογία λόγων ἰσότης ἐστὶ χαὶ ἐν τετρᾶσιν 
’ >) ~ ΄ , 5 , , 4 ΄ ΄ , 

ἐλαγίστοις. τὸ ἰσότης ἀντὶ τοῦ δυοιότης" ἀναλογία yap ἐστι λόγων Guoto- 
\ i 1 ' Wed i ‘ 

τῆς. χαὶ ἐπεὶ ἀναλογία ἐστὶ λόγων ὁμοιότης, τὸ ὃς ὅμοιον τινὶ ὅμοιον, 
, 

Μ᾿ , \ @& 

ἀνάγχη τὰ ὅμοια β τοὐλάχιστον εἶναι" ὥστε zat τοὺς ἀνάλογον λόγους ἀνάγχη 
σοὶ > + ᾿Ν A Nye, 

β εἶναι τοὐλάχιστον. πάλιν ἐπεὶ λόγος ἐστὶ δύο eae 7, δύο ἀριϑμῶν 

πρὸς ἄλληλα ποιὰ σχέσις, ἀνάγχη τὸν λύγον éx δύο εἶναι. ἐπεὶ οὖν 7 

ἀναλογία β λόγων τοὐλάχιστον ὁμοιότης ἐστίν, ἕχαστος ὃὲ τῶν λόγων ex 

δύο τινῶν ἐστιν, ἀνάγχη τὴν ἀναλογίαν ἐν τέτρασιν ἐλαχίστοις εἶναι. i | \ 
> fo EE Sie , SN o> ε ea — \ \ > ΄ - \ 
ἀναλογία 6& éx β λόγων ἐστὶν ἥδε" ὡς ὃ ἢ πρὸς τὸν ὃ, O ἔς 

Sik 2) = \ -ν ἊΨ ’ 

+ καὶ αὕτη ἣ οὗτος 6 λόγος 2x τοῦ ς πρὸς 7. εἰσὶν οὖν λόγοι μὲν β, τέσσαρα δὲ 

x. ἔστι δὲ [χαὶ] διῃρημένη ἣ ἀναλογία αὕτη. a Q- o7| a R 1! x RQ o a 2 ὰ 
la ¢ am =! 2 ἊΣ = El τ᾿ 9. \ Ἂ \ ΄ =e <flx 

μόνον ἢ διῃρημένη ἐν τέτρασι ϑεωρεῖται, ἀλλὰ χαὶ ἢ συνεχής, 

ὡς ὃ ἢ πρὸς τὸν ὃ, ὃ ὃ πρὸς τὸν β. δὶς οὖν ernie ὁ ὃ: ὥστε εἰ τεϑῇ 

δὶς 6 ὃ, τέσσαρες ἔσονται of Spor, ὀχτώ, τέσσαρες χαὶ πάλιν τέσσαρες, δύο. 

ἃ μὲν οὖν λέγει, ταῦτα ἐστιν. τὸ δὲ τῆς van τὴς οἷον ὡς ἢ τοῦ 

πρώτου πρὸς τὴν τοῦ δευτέρου τοιοῦτόν ἐστιν: ὡς ἣ τοῦ πρώτου 

ὅρου σχέσις τοῦ ὀχτὼ πρὸς τὸν δεύτερον τὸν ὃ, οὕτως ἢ τοῦ δευτέρου τοῦ 

ὃ πρὸς τὴν τοῦ τρίτου τοῦ 

p.1131b2 “Ὥστε ἂν ἣ τοῦ β τεϑῇ δίς. 
ν , Vv Vv Ἂ \ 

Ητοι ὥστε dv 6 δεύτερος τεϑῇ δίς, τέσσαρες ἔσονται. ἔστι δὲ xat 

τὸ δίχαιον ἐν τέτρασιν ἐλαχίστοις. ὃ συνάγει διὰ τούτων ἐστίν, ὅτι 

τὸ ane δίχαιον χαὶ 4 τοιαύτη διχαιοσύνη ἀνάλογόν ἐστιν, zat ἀνα- 

λογία γεωμετοιχή. εἴη δ᾽ ἂν 6 συλλογισμὸς τοιοῦτος" τὸ διανευ ητιχὸν 
j | ἢ 

δίχαιον ἐν ᾿ ασίν ἐστ! ϊουμένοις χαὶ β ἑπομένοις" τὸ ἐν τ . ii ὶ 

τοιούτοις Ἱεωμετριχὴ ἀναλογία ἐστί’ τὸ διανε Εἰ Εὖ ἄρα δίχαιον ἐν γεω- 
~ 3 / ” > \ \ ‘ 

WETOLKT, ΠΕ ia, ἐστίν, ἣ εἰ βούλῃ γεωμετριχὴ ἀναλογία ἐστίν. ἀλλὰ τὸν 

μὲν τοιοῦτον ΠΥ ΤΕΝΝ αὐτὸς οὐ ear ἡνίξατο δὲ τὴν ἐλάττονα 

πρότασιν τὴν τὸ Graveney δίκαιον ἐν τέτρασίν ἐστι, β ἡγουμένοις χαὶ 
‘\ 

β ἑπομένοις, διὰ tod ἔστι δὲ χαὶ τὸ δίχαιον ἐν τέτρασιν ἐλαχίστοις, 

oB or 0» ad 

— “πΞὴ » 2 Kr πιπέδων χαὶ ἁπλῶς ὧν ἔστιν ὑδτ 

25 

19 ἡ συνεχής] ot ἐν συνεχεία S 20 τὸν ὃ οὕτως ὁ ὃ 8 26 et 27 
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χαὶ 6 λόγος ὃ αὐτός" διήρηται γὰρ ὁμοίως. τὸ γὰρ διήρη ται ὁμοίως b5r 
ταῦτόν ἐστι τῷ ὡς γὰρ ἐν τοῖς ἀνθρώποις πρὸς ODs γίνεται ἣ διανομή, 

5 UsvOY, οἷον ὃ 
΄ ᾿ ) Vv 

τιν ἡγούμενον χαὶ ET ἐν ᾿Αχιλλεὺς ἡγούμενον ὃ δ᾽ Αἴας 
΄ 

i 

ΣΙΝ οὕτω χαὶ ἐν τοῖς χρήμασιν, ὧν 7 διανομή, ἔστιν ἡγούμενον 
νὶ ' 

c ΄ \ (2 ΄ ΄ Vv ran ͵ ε in 

5 χαὶ ἐπ τόρ τ γον; χαὶ ὃ λόγος ὃ αὐτός, ἤτοι χαὶ ὃν λόγον ἔχει ὁ ᾿Αχιλλεὺς 80 

πρὸς τὸν Αἴαντα, τὸν αὐτὸν χαὶ τὸ τῷ ᾿Αχιλλεῖ δοϑὲν πρὸς τὸ τῷ Αἴαντι. 
A 

‘ 

τὸ ἐν οἷς τε χαὶ ἅ, οἷς μὲν λέγει τὸν ᾿Αχιλλέα χαὶ Αἴαντα, ἃ δὲ τὰ 
χρήματα. 

p. 113105 "“Eotart ἄρα ὁ ἃ ὥρος πρὸς tov ἢ, οὕτως ὁ ἡ πρὸς 
10 τὸν ὃ, χαὶ ἐναλλάξ. 

"Estwoay πρῶτος ὅρος ὁ ὁ ᾿Αχιλλεύ bs, δεύτερος ὁ Αἴας, χαὶ χείσϑω 6 σ 
A . / ~ δι \ 4 σ 4 ex 

be διπλασίων tod Αἴαντος, ἔστω δὲ xat τρίτος ὁρος νομίσματα 7, 
΄ a. ΄ ἘΠ esi2 " ε ra 8), | aN 

τέταρτος δὲ νομίσματα ὃ’ ἔστιν doa ws ὁ ᾿Αχιλλεὺς πρὸς tov Αἴαντα ae 

σίων δέ) οὕτω τὰ ἡ νομίσματα πρὸς τὰ ὃ, χαὶ ἐναλλάξ, ὡς ὃ ̓Αχιλλεὺ 
\ 

a 2 15 πρὸς δοϑέντα αὐτῷ δ᾿ νομίσματα, οὕτως ὁ Αἴας πρὸς τὰ ὃ ἃ δέδοται 
> 

αὐτῷ. ἐναλλὰξ γὰρ χατὰ τοὺς γεωμέτρας ἐστὶ As τοῦ ἡγουμένου πρὸς 
e e ~ ε ΄ 

τὸ ἡγούμενον ὡς ἑπομένου, χαὶ τοῦ ἑπομένου ὡς ἡγουμένου πρὸς τὸ ἕπό- 
—\ Ρ,, ~ σ 4 

usvoy. λέγουσι ὃξ ἡγούμενον τὸν πρῶτον ὅρον, οἷον τὸν ᾿Αχιλλέα, ἑπόμενον 40 
‘ 

uy @- 
δι x Μ NZ, \ , ΄ ΄ Xx ΄, σ > 

δὲ tov Αἴαντα τὸν δεύτερον, χαὶ πάλιν ἡγούμενον τὸν τρίτον ὅρον, οἷον 
iy tae , δ πο ἢ Niacin’ ΄ o τ ΄, ε ε 

20 τὰ Ἢ νομίσματα, zal ἑπόμενον τὰ ὃ νουΐίσματα. ὅταν οὖν λέγῃ τις, ὡς ὃ 
2 5 \ Nip 4 At ΄σ \ = \ \ Ὁ hee ig , = 

Αχιλλεὺς πρὸς τὸν Αἴαντα, οὕτως ta ἡ πρὸς τὰ ὃ, λαμβάνει ἡγούμενον 
Ἀ ΠΝ 5 4 ¢ ,ὕ fe , 4 ‘ = 72 ζε , ar Ἁ A WV. 

τὸν ᾿Αχιλλέα, ὁμοίως ΤΠ θυ μενοῦ χαὶ τὰ Ἢ νομίσματα, ἑπόμενα δὲ τὸν Αἴαντα 
\ wre ἄς ΤΊ} \ v \ Nae ΄ 

χαὶ τὰ ὃ νομίσματα. ὅταν 6 λέγῃ χαὶ ὡς ὁ ᾿Αχιλλεὺς ἄρα πρὸς τὰ ἢ, ὃ 
y \ τ Sint Nes ἡ \ \ , \ \ ε ΄ Bs 

Αἴας πρὸς ta 6, ἐναλλὰξ λέγει" ἐνήλλαξε yao ual πεποίηχε τὸ μὲν ἢγού- 45 
X 4 ~  », 

usvov τὰ ἡ ἑπόμενον, TO ὃὲ ἑπόμενον τὸν Αἴαντα ἡγούμενον. χαὶ τοῦτό τῷ οι 

5 - ’ a ~ ‘ ΄ ~ 5 , 

ἐστι τῆς διχαίας διανομῆς χαὶ τῆς χατὰ λόγον γεωμετριχῆς ἀναλογίας, τὸ 
- ἢ \ /, δὴ la ve , ~ 

υνδυάσαι ual συζεῦξαι to πρέπον χαὶ ἁρυόζον ἐχάστῳ τῶν ἀνθρώπων 
~ ’ Cc ΄ Vv ΄ wv wv (eg δὴ 

ὥρον, χαὶ γενέσϑαι ὡς ἔχει ὁ ἀνϑρωπος πρὸς τὸν ἀἄνϑρωπον, οὕτω χαὶ 
\ \ os A oa , o e ¥ ¢ \ ~ 9 

τὸ ὅλον πρὸς TO ὅλον, τουτέστιν οὕτω χαὶ ὁ ἀνϑρωπος μετὰ τοῦ ὃδο- 
as 5 ~ i \ » \ ὃ > ΄, > > 5 ΄ 

30 ὕεντος αὐτῷ πρὸς τὸν ἄνϑρωπον υξετὰ τοῦ δοϑέντος ἐχεινῷ. οἷον εἰ Ἣν ὁ 

᾿Αχιλλεὺς τοῦ Αἴαντος διπλασίων, δεῖ μετὰ τὴν διανομὴν χαὶ tov ᾿Αχιλλέα 50 

υετὰ τῶν δοϑέντων αὐτῷ νομισμάτων διπλασίονα εἶναι τοῦ Αἴαντος σὺν 
τοῖς νομίσμασι τοῦ Αἴαντος. τοῦτο δὲ δῆλον ἔσται ἐπ᾿ ἀριϑμῶν. ἔστω 
ὃ ᾿Αχιλλεὺς 6 ἡ ἀριϑμός, ὁ δ᾽ Αἴας 6 ὃ, τὰ δοϑέντα τῷ ᾿Αχιλλεῖ νομί- 

Ὁ ἐστὶν ἡγουμένοις καὶ ἑπομένοις οἷον ἃ οἷον ὃ μὲν ---χαὶ ἑπόμενον (5) om. B 

7 ἅ, ods μὲν 5 9 ἄρα om. S 14 δέ om. a oom. ὃ 16 post 

ἐστὶ add. λόγος S 17 ἑπομένου post ὡς scripsi: ἑπόμενον libri ὡς ἡγούμενον 

πρὸς S 19 δὲ] χαὶ (ex δὲ χαὶ corr.) B 20 τὰς ὃ ἃ 216 ἢ Ba 
22 post νομίσματα add. ὁμοίως ἡγούμενον tov ᾿Αχιλλέα sed rursus delet B 23 λέγω 

Ba ἄρα] ἔχει S 24 λέγει scripsi: λέγη S: λέγω Ba 30 post ἄνθρωπον 

add. zat S Ὁ ἔσται scripsi: ἔστω libri ἐπ᾿ ἀριϑμῶν] ἣ παρ᾽ ὑμῶν Β 

34 " ante 7 et ὃ om, a 
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— cay, Sw v = v + ΄ ΄ Lr "Ὁ \ ‘ hes 

σματὰ CG, TA O& τῷ Αἴαντι {° στιν οὖν, ὡς ὁ ἢ ὁ Αχιλλεὺς πρὸς τὰ δύ 
\ v led \ = Δ = ‘5 ‘ > . , ᾿ ᾳ Δ 

τον Αἴαντα, OOTM TA FS νομίσματα προς τὰ 5 EV διπλασίονι γάρ hoy 

ὙΦ as \ ἀν ν \ . - ie ἄγος ‘i yr ε ra) Pe a 
χαὶι TA OXTW προς τὰ ὁ XAL τὰ ς προς TH ἢ. Χχαὶι ἐναλλὰς ως 0 Αχιλλεὺς 

oO ΄ = , 

πιτρίτῳ yao λόγῳ" ual yap χαὶ ὁ ἢ τοῦ ς ΤΠ ριτος χαὶ ὁ ὃ τοῦ 7. χαὶ 

/ ἄντα, οὕτω χαὶ τὸ ὅλον, ἤτοι 
ὁμοῦ τὰ β ὁ ᾿Αχιλλεὺς χαὶ τὰ ς ΕΡΞΩΝ πρὸς τὸ ὅλον, ἤτο! τὸν Αἴαντα 

χαὶ τὰ {7 νομίσματα. ἔστι δὲ ὁ ̓ Αχιλλεὺς ἢ χαὶ τὰ νομίσματα αὐτοῦ ς, 
ἘΠ 6& χαὶ ἢ ιὃ- ἀλλὰ χαὶ ὃ Αἴας ὃ, χαὶ τὰ νομίσματα τοῦ Ataytos 7, τρία 

C. as ἄρα ὃ ᾿Αχιλλεὺς ὁ Ἢ πρὸς τὸν Αἴαντα τὸν ὃ, οὕτω τὸ 
Ε 

ΣΕ 
Ξ 

red) AY. mS =~ Ὑ 
λον ὁ ᾿Αχιλλεὺς χαὶ τὰ νομίσματα αὐτοῦ, ἅπερ εἰσὶ 16 πρὸς τὸν Αἴαντα 

’ > ~ es, Foe > ΄ \ fu Vee (Pues ~ > \ . 
χαὶ τὰ αὐτοῦ, ἅ εἰσιν C° ἐν διπλασίονι γὰρ λόγῳ ual ὁ ἡ τοῦ ὃ χαὶ τὰ 
H YOL - τῶ ὃ χαὶ vy ἂν οὖν οὔτ υζξευγϑῆ χαὶ συντεῦ - εἰν ἥ ἢ χαὶ ς τῶν 6 χαὶ 7. ἂν οὖν οὕτω συζευχϑῇ χαὶ συντεθῇ, ὡς εἶναι ὡς 

τὸν ἡγούμενον πρὸς τὸν ἑπόμενον, οὕτω χαὶ τὸ ὅλον ἤτοι τοὺς B ἥγου- 
, Ἁ id ΄ ᾿ς 

μένους πρὸς τοὺς β ἑπομένους, διχαία ἔσται ἢ διανομ ἡ" γέγονε γὰρ χατὰ 
Ἁ ‘ 5 

τὴν γεωμετριχὴν ἀναλογίαν. 

- ΕΝ ~ 

ee - = s “an 
6 ἢ πρὸς τὰ ς νομίσματα, οὕτως ὃ Αἴας ὁ ὃ πρὸς τὰ 7 voulopalta. ἐν 65 : 

hr 

yv 

p. 113159 ἪἫ doa tod a ὅρου τῷ τρίτῳ. 10 
’ 

Πρῶτον ὅρον. χαὶ τρίτον τοὺς β ἡγουμένους λέγει, τὸν ᾿Αχιλλέα χαὶ 
δοϑέντα αὐτῷ S νομίσματα, δεύτερον δὲ χαὶ τέταρτον τοὺς β ἑπομένους, 

τὸν ne χαὶ τὰ 7 ἃ 26007 αὐτῷ νομίσματα. χαὶ ἔστιν ἣ τοιαύτη σύ ζευ- 

ξις τὸ ἐν διανομῇ δίχαιον χαὶ τὸ μέσον τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος, 

ὃ πλεῖον χαὶ ἔλαττον παρὰ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. εἰ γὰρ τὸ δίχαιον ἀνάλογον, 
X f a ΄ \ Ὑ' vn Ἃ ‘ \ ; >) v ὃ πλέον δηλονότι χαὶ ἔλαττον ἄδιχον ὃν παρὰ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν, ἤτοι 

τερον τοῦ ἀνάλογον zat τοῦ διχαίου ἐστίν. εἰπὼν GE ὅτι τὸ δίχαιον μέσον, Σ 

συνάγει τοῦτο διὰ συλλογισμοῦ λέγων τὸ μὲν γὰρ ἀνάλογον μέσον, 

τὸ δὲ Gtxatov ἀνάλογον" τὸ 

a (9) τ τ - A o- 

ὃ 
τὸ ἀνάλογον μέσον: ἣ ὅτι τὸ μὲν ἀνάλογον δ᾽ ἴσον μέσον" τὸ 
ἀνάλογον ἄρα μέσον. χαλοῦσι δέ, φησί, τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν 

ol μαϑηματιχοὶ Ἰεωμετριχήν, ὅτι ὅπερ συμβαίνει ἐπ᾽ ἐχείνης, τοῦτο ἷ ἡ! ι΄ C (cou tp ine) ἢ UTS Ut ϊ αινει ἐπ εχειν 15. tOUT 

~ , 5 , ἣΝ > ) ’ ΄ Ὁ Ua 

χαὶ ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἀναλογίας" cuuBatver 62 ἐπ᾽ ἐχείνης τὸ ὡς τὸ ἣγού- 
A Ν ic , \ δ σ \ \ σ 

ψενον πρὸς τὸ ἑπόμενον, χαὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον. 

ἣ τοιαύτη ἀναλογία: οὐ γὰρ γίνεται = o ῸΝ cay p. 1131615 "ἔστι δ᾽ οὐ ov 
> » ~ ὩΣ z Ven, 

εἷς ἀριϑυιῷ ὅρος w χαὶ 4. 

Διὰ μὲν τοῦ μαχροῦ 7 διχρόνου ἣ ὡς ἄν τις ἐϑέλῃ λέγειν φωνήεντος 

1 post ἡ add. ἀριϑμὸς S 2 διπλασιάζονι ὃ λόγος ἃ 5 zai γὰρ om. S 

7] τρίτου ἐπίτριτος 5 9 et 10 δὲ om. ὃ 10 post οὕτω add. καὶ ἃ 
ῃ 12 διπλασιάζονι S: διπλασίῳ a 13 συντεϑῆ ex συντεχϑη corr. S 14 τὸ ἑπόμενον a 

ίχαιον ἄρα μέσον. ἀλλὰ πόϑεν δῆλον ὅτι 20 
v 

17 τῷ τρίτῳ] τοῦ 7 a 19 δεύτερον] τρίτον S 22 ὅπερ πλεῖον S 24 τοῦ 

ἀναλόγου a 25 συνήγαγε S 27 τὸ a tel τὸ δίχαιον ὃ 29. 80 τοῦτο καὶ 

— ἐπ᾿ ἐκείνης om. S 32 ἡ τοιαύτη BS: αὐτὴ ἡ a Arist. Kb: αὕτη ἡ Arist. vulg. 
32 yap in corr. B: om. a 34 ἐθέλει B 1 φωνήεντα B 
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ὃ τὰ νξ αόμενα χαὶ (250 ζόμενα πράγματα, χαὶ αουναᾶατὴν ἕν χατ 

5 ss v = . 

ἐδήλωσε τὸν ἄνθρωπον. ᾧ δίδοται τὰ νομίσματα ἣ ὃ ἂν εἴη τὸ θῦν 

διδόμενον, διὰ 62 τοῦ βραχέος φωνήεντος ἐδήλωσε τὸ διδόμενον ὙΠ 
Ne - 0 7 ᾿ 5 , Vv 5 λέγει οὖν ὅτι ἢ τοιαύτη ἀναλογία οὐχ ἔστι συνεχὴς- ἀλλὰ διῃρημένη. ἐπεὶ 

γὰρ β εἰσὶν οἱ ἄνϑρωποι. οἷς ἢ διανομὴ γίνεται τῶν πραγμάτων, χαὶ β 
55. 7 ? 

ἀριϑυὸν εἶναι 85 
χαὶ ταὐτὸν τὸν ἄνϑρωπον χαὶ τὸ πρᾶγμα τὸ νεμόμενον αὐτῷ, ἀνάγχη διῃρῆ- 

σϑαι τοὺς ὅρους ἀπ’ ἀλλήλων χαὶ γίνεσϑαι B μὲν ἀνθρώπους, β δὲ πρά- 

Yat. πῶς γὰρ δυνατὸν τὸν ἀνϑρωπον, ᾧ τὸ πρᾶγμα νέμεται, ἄνϑρωπον 

ὄντα πρᾶγμα γεγονέναι, ἣ ἴσον ἣ ἄνισον τῷ πράγματι εἰλήῆφϑαι xat ἀλή- 
X 

| 

10 ϑειαν. τὸ μὲν οὖν δίχαιον τοῦτό ἐστι τὸ ἀνάλογον, τὸ δ᾽ ἄδιχον 
Ἁ ‘ 

30 

TO παρὰ τὸ ἀνάλογον, ὃ γίνεται ὅταν μὴ τηρῆτα! ἣ προειρημένη ἰσότης; 40 
> ε ~ SF? Vs eo, ΄ ὧν » 5 

ἀλλ ὃ μὲν ὑπερέχων τῇ ἀξία ἔλαττον, 6 δ᾽ ἐλλείπων πλέον ἔχωσι. χαὶ 
v ‘ ὟΝ ‘ ‘ \ A Vv 5 \ > , ΄ “ , \ Ve 

ἔστι TO ἄδιχον χαὶ τὸ παρὰ τὸ ἴσον" εἰ yap ἰσότης ἢ ἀναλογία, τὸ ἔξω 
~ 5 5 ΄ ~ , » ald Σ ‘ 

τῆς ἀναλογίας χαὶ τῆς ἰσότητος ἄνισον. ἄνισον δὲ ἐν w τὸ μέν ἐστι πλέον 
~ "»7 \ 9) ¥ = \ ~ Q~ \ ph ah ~ yv YQ ‘ 

τῆς ἀξίας, τὸ δ΄ ἔλαττον. χαὶ τοῦτο δῆλον xal ἐπὶ τῶν ἔργων" ἄδιχον γὰρ 
ΙΖ \ aN See Vv = Ὁ Sk X \ μὰ 

λέγομεν τὸν τὸ πλέον τῆς ἀξίας ἔχοντα, ἠδικημένον δὲ τὸν τὸ ἔλαττον. 
5» WEE ENA a ΄ \ ΄ vy \ ey e το 3 3. ἃ en 

οὐχ ἀεὶ OF ὁ ἄδιχος, ὡς χαὶ πρότερον εἴρηται, τὸ πλέον αἱρεῖται, GAN ἐπὶ 
5 ~ syn) \ mY LA > ΄ 5 \ al ~ ~ a oy; = 

ὧν ἀγαϑῶν det τὸ πλέον σπεύδε: λαμβάνειν, ἐπὶ 68 τῶν χαχῶν τὸ ἔλαττον. 45 
\ a ~ - 

mel γὰρ τὸ ἔλαττον χαχὸν πρὸς τὸ μεῖζον χαχὸν συγχρινόμενον ἀγαϑόν 
> ~ ΄ ~ Vv ΄ ~ ΄ ‘ ΝῚ ν᾿ 

πως δοχεῖ, αἱρεῖτα! τὸ ἔλαττον χαχὸν ὡς ἀγαϑοῦ ὑπεροχήν. τὰ μὲν οὖν 
- ΄» 

λεγόμενα ταῦτα: ἐν O& τῇ λέξει τῇ χαὶ τὸ μᾶλλον μεῖζον τὸ λεγόμενόν 

ἐστιν ὅτι χαὶ τὸ μᾶλλον αἱρετὸν μεῖζον ἀγαϑόν ἐστι. 

p.1131b25 Τὸ δὲ λοιπὸν εἶδος τὸ διορϑωτιχὸν ὃ γίνεται ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι χαὶ τοῖς ἀχουσίοις χαὶ ἑχουσίοις. 

ΠΠληρώσας τὸν περὶ τοῦ ἐν διανομαῖς διχαίου λόγον λέγει χαὶ περὶ τοῦ 
διορϑωτιχοῦ διχαίου. ἰστέον ὃὲ ὅτι συναλλάγματα οἱ παλαιοὶ ἐχάλουν οὐ 50 

υόνον ἃ ἑἕχόντες συνετίϑεντο πρὸς ἀλλήλους ποιεῖν, ἀλλὰ ual τὰ ὑπὸ τῶν 

νόμων διηγορευμένα χαὶ χελευόμενα, xa? ἃ oe ζῆν τε “at συναλλάσσειν" 
χαὶ τάχα χατὰ τοῦτο συναλλάγματα λέγεται, χαϑὸ πρὸς ἕτερον ἔχει τὴν 

ὕπαρξιν, οὐ χατὰ τὸ ἐχούσιον. οὐδεὶς γὰρ μοιχεύει χατὰ συνάλλαγμα τοῦ 

τῆς μοιχευομένης ἀνδρός, οὐδ᾽ ὁ ἱεροσυλῶν ἱεροσυλεῖ χατὰ συνάλλαγμα 

ἢ ὃ ὑβρίζων ὑβρίζει. χαὶ εἴρηταί μοι πρότερον ἐπὶ πλέον περὶ | τούτων, θύτ 
! χαὶ οὐ δεῖ πάλιν μηχύνειν. 

1 δίδονται 5 2 ἐδήλωσε] ἐσήμανε S 5 ἕν] ἑνὶ 5 0, 7 διαιρεῖσθαι S 

8 ᾧ] ὃς 5 10 δίκαιον τουτέστι to Ba 11 to post ἄδιχον om. S 

Ὁ] χαὶ 8 προηρημένη Ba 13 post ἄδιχον add. τὸ παρὰ τὸ Ba χαὶ] 

δίχαιον ἃ: om. S 14 τῷ μὲν Sa 15 τὸ scripsi: τοῦ B: τῷ Sa 20 ws 

ἀγαϑὸν ὑπεροχῆ S 21 μεῖζον μᾶλλον coll. ἃ 23. 24 Τὸ δὲ --ξχουσίοις] lemma 
in libris non discernitur 23 εἶδος) ἕν Arist. 24 ἀχουσίοις xat ἐχουσίοις Ba 

et 

YR 

cf. 

addito τοῖς post zat Arist. Lb: ἑχουσίοις καὶ tots ἀχουσίοις S Arist. vulg. 

za? ἃ χρὴ Cay Anon.: χρήζειν libri dl ἱεροσυλᾷ Sa 32 πρότερον] 

Ρ. τ 33 πάλιν μὴ χρίνειν 5 
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. Ἁ 

Ρ. 113127 Τὸ μὲν γὰρ διανεμητιχὸν δίχαιον τῶν χοινῶν. 666 

’ c ~ ~ , , 

ι πάλιν ἡμᾶς τῶν εἰρημένων TED 
σ μι \ as 

χαίου χαὶ φησὶν ὅτι τὸ διανεμητιχὸν δίχαιόν ἐστι περὶ τὴν διανομὴν τῶν 

ὶ 
° ς ° 2 <= (ἢ Ss —_ a 

~ Q ς Φ ~ ' Φ Ὑπομιμνήσχε 

- ~ ΄ , 4 ‘ ΄ ΄ afin "» 

χηινῶν τοῖς πολίταις, γινόμενον KATA τὴν Ἰεωμετριχῆν, ὡς δέδειχται, ἄνα- 
ἂν ” ~ μι ‘ . ΄ 4 

5 λογίαν. χἂν γὰρ χρήματα ἡ χἂν γῇ χἂν ἄλλο τι τὸ διανεμόμενον, παν- 
" . Sane > QO. a en " ’ = einer Ca 

τως χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον διαιρεϑήσεται, xa’ ὃν xal προσπεπόρισται" τῷ 
- , ~ — aA Vs 

μὲν yao πλεῖον εἰς ταῦτα συντελέσαντι πλεῖον δαθησοται, τῷ ὃξ ἔλαττον 
" eon ΄ ~ ’ 

ἔλαττον, εἰ μέλλει ἢ διανομὴ δικαία ἔσεσθαι. χαὶ χατὰ τὸν λόγον τῆς χατὰ 10 
΄ [4 vs 4 ~ ΄ ΄ 

τὴ συντέλειαν ἰσότητος ἢ ὑπ τεροχὴ χαὶ ἢ ἔλλειψις τῶν νεμομένων. ὡς 
v 5 o Ψ Cian ν 

10 γὰρ ἔχε: τὰ εἰσενεχϑέντα πρὸς τὸ χοινόν, οὕτως ἔσται χαὶ τὰ διδομενα 
! . ᾿ς ‘ ? ᾿ 

p. 1131082 Τὸ δ᾽ ἐν τοῖς συναλλάγμασι δίχαιον ἔστι μὲν ἴσον τι. 

΄ . ΄ 3 ~ wv ‘\ A “» a ~ 

είμενον δηλωτιχόν ἐστι τοῦ ἄλλη τι παρὰ τὸ ἔν GLavoUT, 
ὶ Vv \ 7 ἡ ον ~ ΄ 5) 5) Si " ‘ > 

δίχαιον χαὶ ἴσον, χαὶ ἔστι TO τοιοῦτον δίχαιον χατὰ τὴν ἀριϑμητιχὴν av. 

15 λογίαν. ἔστι δὲ ἢ douytixh ἀναλογία, ὥς μοι εἴρηται πρότερον, ἐν ἰσότητι 
“Ἅ 5 » ~ > 5 , 

χατ᾽ ἀριϑμὸν ἣ ποσόν, ἀλλ᾽ οὐ τῇ xatd ἀναλογίαν ἰσότητι. ἥτις ἢ 
> x &) 4 oO , >) , , σ e € Ἃ ΄ 

ἀριϑμητικὴ ἀναλογία ὅπως γίνεται, ἐπάγει λέγων ὅτι 6 νομοϑέτης 7 ὁ 20 
> ‘ > 5 4 e 

διχαστὴς ob τὴν ἀναλογίαν, ἣν ἔχει ὃ ἀδιχήσας πρὸς 
, 

τ 

2» ad ‘ 5 ~ bit , 5. aa “ ἮΝ Ἁ “Ξ 

ἐξετάζων τὴν ἐπανόρϑωσιν τῶν ἀδιχημάτων ἐπάγει" οὐ γὰ 
) 

ae emraice e 
EGETALEL, ε 

¢ 

ov 

ὃν ἀδιχηϑέντα 

0 
i 

20 εὐγενὴς 7 σοφὸς ἢ σπουδαῖος 7 ee Ὁ ὃ ποτ ‘i πάλιν 6 ἀδιχηϑεὶς 

πότερον φαῦλος ἢ σπουδαῖός ἐστιν 7 τι τοιοῦτον" οὐδὲν οὖν τοιγῦτον set τ τὰ 

GX ὡς ἴσους λαβὼν σχοπεῖ, εἰ 6 μὲν ἠδίχησεν ὁ δ᾽ ἠδιχήϑη. καὶ τίς 

χαὶ ποία ἣ χατὰ τὴν βλάβην διαφορά, χαὶ τὴν ἀνισότητα τὴν γενομένην 2% 

χατὰ τὴν τῆς βλάβης διαφορὰν ἐπανορϑοῦν πειρᾶται χαὶ εἰς ἰσότητα ἁπλῶς 
, 

ἐπανάγειν σπουδάζει, χαὶ od χατὰ thy ἀναλογίαν τῶν ὑποχειμένων εἰς χρίσιν τῷ σι 

προσώπων. χρῆται δὴ οὖν ὡς ἴσοις τῷ ἀδιχήσαντι χαὶ ἀδιχηϑέντι ἣ τῷ 
βλάψαντὶ χαὶ βλαβέντι. ἰστέον δὲ ὅτι τὴν ἀδιχίαν χαὶ βλάβην ὁ ᾿Αριστο- 
τέλης λέγει, κἂν οἱ Πλατωνιχοὶ ἀδιχεῖσϑαι μὲν λέγωσι τὸν τὴν ψυχὴν 

χαχυνόμενον, βλάπτεσθαι δὲ τὸν εἰς σῶμα ἣ χρήματα. διὰ τοῦτο χαὶ 

80 Σωχράτης eg ̓ρηϑεὶς ἔλεγε “ Σωχράτην ᾿Αϑηναῖοι βλάψα: μὲν δύνανται, 80 

ἀδικῆσαι δὲ οὐ δύνανταί᾽, τουτέστι φονεῦσαι μὲν δύνανται, χαχῦνα! δέ woo 

τὴν ψυγὴν οὐ δύνανται. ὅτι δὲ 6 νομοϑέτης οὐ πρὸς ποιότητα προσώπων 

βλέπων ἢ ὁ διχαστὴς 6 μὲν νομοϑετεῖ ὁ δὲ διχάζει, δῆλον ex τοῦ μὴ 

γεγράφϑαι τέως τῷ νομοϑέτῃ ὅτι ὃ ὑβρίσας εὐγενῆ ἢ σπουδαῖον ἄρχοντα 

2 ὑμᾶς ἃ ὃ περὶ] παρὰ ἃ 5 ἡ Anon.: ἐστὶ libri 6 προσπεπόρισται scripsi: 

προσεπορίσϑαι libri 7 post ἔλαττον add. πάντως S 8 μέλλοι B ἡ] καὶ 5 

15 ἡ om. Sa 20 el σοφὸς εἰ σπουδαῖος ef φαῦλος S post σοφὸς add. δὲ B 

21 ἐστὶν ἢ σπουδαῖος coll. S οὖν τῶν τοιούτων S 22 σχοποῦ ἃ μὲν ἡ δίχης 

ἡ δὲ ἡ δίχη, καὶ τίς 8 28 τὴν ἰσότητα τὴν ἃ 24 τῆς βλάβης) τὴν βλάβην S 

28 λέγουσι ἃ 28. 29 λέγωσι τὴν ψυχὴν καχυνόμενον δὲ βλάπτεσϑαι τὸν εἰς σώματα S 

91 δὲ] μὲν 5 33 βλέπων om. B 34 τὸν νομοϑέτην S: τῷ νομοϑέτῳ a ἄργοντα] ἄρτι S 
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, 

΄ τ ΄ ss 
ς ἐλάττω Cyurovste 
΄ ao e » e X 

Ott O τὸν αὐγοντα t βρίσας ζηλοῖ stew νας 
re ~ i 

Xx 

Ne 

¥ 

"» ‘ -- >) Ms , > 

stew. ξπξί οὖν οὐχ AAAD μὲν TOOGTLULOY Οἷον 

ΣΡ ΝΣ ease Sa Bo 7 Sa 
TASOY WEY WGLGSY STL τοῦ SUTEVOUS ἢ GTOVOZIGD GOyovtos, =StSpov ὁ Otnv 

~ ~ > ΄ >> ~ - Ἀπν ΄ » ᾿ Xx 

‘SVOUS Ἢ OV GROvGTOV, οηλὴὼν ὡς LOOUS TAVTAS τοὺς αοι- 
TR iat oe ΡΟ Sek inte oom Ζ caer Geren Se ee gan x r Sa as 
χοῦντας χα! τοὺς AGOLAOVUESVODS ADUGAVEL, ὕλεπει OS προς ΜΟΝῊΝ THY τοῦ 

>] ΄ Z A , 

εὐϑύνη zat πρόσ- 
, 

i i i 

€ ἐν τὸς a ν > Cc > =a = = v poh ὁ ιν ΣΕ oe Cen 

ὡς ἐπὶ β ἴσων ἀριϑῦμῶν, οἷον τοῦ Ἢ χαὶ ἡ, ἂν τις ARO τοῦ EVOS 

=~ ie = ΄ ~ eed + ΄ eo; ~ v =p 

w πλείω ζημίαν ἣ τυπτέσϑω πλείους πληγάς, ὃ GE φαῦλον ἄρχοντα bbr 

ustotws χολαζέσϑω. αλλὰ 85 

΄ ΄ 5 “ν ΄ - ΄ " ? 

Tiwov γίνεται μέγα, εἰ 62 Guixod, χαὶ 7 εὐθϑύνη zal τὸ πρόστιμον χατ 40 

> ΓΔ ’ > ‘r a! ~ ~ c , "» ’ 5" » ‘ 2] = 

φέλῃ play δυάδα χαὶ προσϑῇ τῷ ἑτέρῳ, ἀνίσους ἀπειργάσατο τοὺς apt 45 
i= Se EA = oS = ¢€ a. y = [iw 9959 ταῦ ΞΥ el, ΕΑ 

ϑυούς (γέγονε yao ὁ μὲν ᾧ προσετέϑη 7 δυὰς t, ὃ GE ἀφ ov ἀφῃρηται 

ae ra ‘ rer ‘ 
x x fn 7 > », 2 ὦ ‘es ΄ Paap wate bia pe νον > 

μὲν γὰρ ὑβρίσας οἷον ἐχέρδανε χαὶ μείζων γέγονεν, ὁ δὲ ὑβρισϑεὶς οἷον 
5 ra ‘ 3 ? 4 4 ~ £4 2) »ν » ΄ -ν 

Ξε μι: : Un χαι 7 \ATTOTH. AAE προ τ ᾿Ξ ϊ seems ισο!: OVTES YEyovacty ανισο!ι 

x x 7h ~ » ~ re 5 + tw + , 
μετα THY : JOLY. τοῦτο TO AVYLOOY πειρᾶται O OGLXAGT is LOGALELY~ hauBaver 

AvVtOS πρᾶγυα τ' χα ῳ 

πρ τς A ΄ ΄ > ΄ , > - + »7 aN 
STL CHUL YOFUATMY AVIGOTHS OAVENA CGT χαὶ TY TASOVEELA ETL TOUTILS 

Ξ ii ϊ i ϊ i i 
- ζ Ἁ c= Ts > ΄ ΄ , ΄ 7 , ~ sf 

ΟΥ̓ ΝΥ > χα! σον SOTL YYMVAL ποσὸν UTRSOS/St 16) DOULT GAS τοὶ ΠΣ USVOU, 

ὭΣ ΒΞ πῶ > Ss C2 eee a es ee > as . ar 320 Cs SY > ὩΣ ; Say 

cme OF τῶν cig ΟῚ καὶ piay OU πᾶν" τι ἔστιν τ πλξονξεεια GAG, 0S, OSt- 

~ Ἁ > . 7 ‘ ‘ ~ ΄ « ve , = “a 4 ΄ ἊΝ 

ZYVUGL, HWS χα! SL τοῦτων TO LATA διόρθωσιν σῶν {ut Stat. Gv γαρ is) Wey, 

sae ote Σ e AN - -~ . ᾿ - ΄ -- , Ne teas ΄ Ἵ = 
ono. TAT ST G OF TAT Ὥς. χα! χατὰ τοῦτο Ἢ ἀοἰχία χα! Ff ανισοτὴς ya" ταὶ: 

- ΄ ΄ ~ . 5 > - . » My ᾿ 
τοῦ ποι ησάντος, τηῦτεστι τοῦ TANCAVTOS, Sts ανιτσας χα! | εχξι O μὲν πληςᾶς 00. 

-", σ ΡΝ ΜΆ x V5 e x "»» ΄ » BY e >. 

πλξὸν. ὁ GE πληῆξις SAATIOV, ἢ 9 μὲν TATSCAS Ἴξγονεν οἷόν με: ων. 9 GE 
- ‘ > bi ΡΨ. ΄ - - ΄ - > ‘a a eS 

πληγεὶς οἷον ἐλάττων. ταύτην δὴ THY ἀνισότητα πειρᾶται toasty ὁ GIAASTYS 
, Ἂν ΄ - - σι - 7 ΄ ΄ ΕΝ - nd ~ 

τῇ ζημία, ἣν ἐπιτίθησι τῷ ἀδιχήσαντι. ylvetar GE τοῦτο οὕτως" τιμᾶται 
i 

aes SEN ς΄» ΞΕ ΄ > ¥v 
τας TANYSZS G@ GLAASTAS νομισμάτων St STUyVS ὁ. Ξ 
» « ᾿ Ὡ - ΄ » Ν »ν = Ἁ , a 

ςαντὰα “AL MATA τοῦτο TACOVEXTYOAVIA WHE LONL GYTES TGGTSOGY σὺ χαὶι OV 

~ 

35 ἐπάταξας, νῦν GE ὑετὰ τὴν πληγὴν ἄνισοι εὑρίσχεσϑε, ob μὲν χερδήσας 5 

3 γέγραφα ἃ 4, 5 πρόστιμον ὥρισεν οἷον πλέον ἐπὶ 8 6 τοῦ μὴ εὐγενοῦς 8 

ἢ] zat ἃ μὴ σπουδαίου 8 ἴσως 8 9 fort. συιχρόν 14 ἀφελεῖ 8 ἀναπειργά- 

σατο 5 18 ἠλάττωσε. Ba 22 ἢ κτείνῃ BSa Arist. Mb: ἢ χαὶ χτείνῃ Arist. vulg. 

26 zat om. 8 30 οἷον γέγονεν coll. S 31 δὴ] Get S ἀνισότατον ἃ 

92 τὴν ζημίαν S 33 νομισμάτων scripsi: νομίσμασι Ba: compendio utitur S, sed 

porro ef ἔτυχε τεσσάρων exhibet εἶτα — νομίσματα ὃ (27,1) om. 8 λέγων ἃ 
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νομίσματα ὃ, αὐτὸς δὲ ζημιωϑεὶς τοσαῦτα χαὶ δεῖ με τὸ ως ὄντα ἀφξλεῖν 6 
~ 4 ‘ \ = / 

τὰ τοσαῦτα νομίσματα ἀπὸ God, προσϑεῖναι GE τῷ πληγέντι χαὶ ζημιωϑέντι. 

χαὶ τοῦτο εἰπὼν χαὶ ποιήσας ἰσάζει χαὶ ποιεῖ οἷοι ἦσαν pris 

~ , ~ 
ις TOLOUTOLS, χαν 

, 5 ~ 

p. 1132410 Λέγεται γὰρ ws ἁπλῶς εἰπεῖν ἐπὶ τὸ 

ef μὴ] TLOLy OLxELO ν ὄνομα ὃοχ ie 

by 

΄ "ἢ ᾿ 

᾿Επεὶ τὸ χέρδος χαὶ ἢ ζημία ἐπὶ χρημάτων μόνων δοχεῖ λέγεσϑαι χαὶ 10 

ἐπὶ χτημάτων, χαὶ 6 μὲν πλέον ἐπὶ τούτοις προ σχτησάμενος χερδαίνειν, ὃ 
7 ~ ΜΠ 7 σ ΄ 

δὲ ἔλαττον ἔχων ζημιοῦσϑαι λέγεται, ἐπισημαίνεται τοῦτο λέγων ott χυρίως 
pe ~ [τ \ ~ + 

χαὶ ἁπλῶς χαὶ ἐπὶ τούτων, ἤτοι τῆς ὕβρεως χαὶ τῶν πληγῶν χαὶ τοῦ 

φόνου, τὸ χέρδο nS χαὶ ἢ ζημία λέγεται, χαὶ οὐχ ἐπὶ μόνης τῆς εἰς χρήματ τα 
͵ 

΄ \ 

ὑπεροχῆς χαὶ ἐλλείψεως, χἄἂν μὴ δοχῇ τισιν otxe 
4 > Α ἘΣ δ δ o ~~ = x ἘΞ , 

χέρδος xat ἣ ζημία ἐπὶ τῆς ὕβρεως καὶ to 
5 ‘ ‘ 3 4 

Ὁ φονοῦ" οἰχείως γάρ χα! cme 
? 

, x n ’ Ἁ . 7 S ΄ , + 

τούτων τὸ χερδαίνειν χαὶ τὸ ζημιοῦσϑαι λέγεται" διὸ ἐπιφέρει λέγων ἀλλ 
\ o ~ > ~ o~ 

ὅταν 1 μετρηϑῇ τὸ πάϑος. ἔστι ὃὲ τὸ μετρηϑῇ ταὐτὸν τῷ τιμηθῇ" 
~ \ - \ ΄ ’ ~ ~ Ὁ - ΄ ZA > a ee 

τῷ γὰρ μετρεῖσϑαι τὸ πάϑος χαὶ τῷ τιμᾶσθαι ζημία χαὶ χερῦος λέγεται" 
᾿ς ~ , σ \ » ~ ~ la ΄ 

τιυνηϑέντος γὰρ τοῦ πάϑους ὅσου ἐστὶν ἄξιον, τοσοῦτον ζημιοῦται ὁ ποιήσας 

ὡς χαὶ τοσοῦτον δηλαδὴ χερδήσας. 

~ is / A , \ 2s ΄ Α ΄ 

Ρ. 1132414 στε τοῦ μεν πλείονος χαὶ τοῦ ἐλάττονος τὸ ἴσον WET. 

y ᾽» Lees ἘΠῚ ek) or +. ΄ ale LO Vg ΄ > 

Δείξας ual τὴν χατὰ τὴν ὕβριν ζημίαν εἰς χέρδος χαὶ ζημίαν διαιρου- 
΄ to ΄ \ \ > ’ > ι : ΄. Pind 

μένην συλλογίζετα! πάλιν χαὶ τὸ ἐν ταύτῃ δίχαιον ἴσον χαὶ μέσον ζημίας 
\ ΄ ΤῊ ν. Ne v \ , «ἄν. 

χαι χέρδους, Asya TO OLAALOY LOOV, TO LOOV \LEGOY τοῦ πλξίονοης χαὶ EAATTOVOS, 

Ἁ , ‘ Vs , ἈΝ ‘ A ὟΝ ᾿ »ν , 

TO πλξον χαι EAATTOV χξρήης χαὶι SHULL, τὸ δίχαιϊον ἄρα χαι ιδὸν ξσὴν 

Ξ a Re see Pee e 
τοῦ χαχοὺῦ TO EAATTOV λαῶν oO @- & °o > oe 2 a vay x 2 - ° 

cS = \ r ΄ 2 aN 

χερός “AGL -ημῖας. ξεπει 

15 

25 

oA. ~ - , x. , ‘ , - 3 

ἀδιχεῖ τε χαὶ χερδαίνει, διορίζει χαὶ περὶ τούτου μεταξὺ χαὶ φησὶν ἐναντίως 
, , 5 Vy Vv ν 

τὸ χέρδος χαὶ τὴν STR τὸ πλέον χαὶ τὸ ἔλαττον ἔχειν. ἔστι γὰρ τὸ 
X Son > \ 3 5 »7 - a. Pr id ‘ em é 

υὲν χέρδος ἐπὶ ἀγαϑοῦ μὲν πλεονεξίας χαχοῦ GF ustovecias. ὡς γὰρ ὁ ἔχων 30 
‘ 

΄ \ b) \ Vy De! ‘ > \ e »ν ᾿ 

τὸ πλέεον Wey ἀγαθὸν ελάττον GS χάχον χερδαίνει ς οὕτω “wat O ἔχων TO 

~ v: \ Vv \ > \ ¥ 

μεῖζον χαχὸν ἔλαττον δ᾽ ἀγαϑὸν ζημιοῦται. χαὶ ἔστι τὸ δίχαιον χαὶ ἴσον, 

ne ὡς εἴρηται. μέσον ζημίας χαὶ χέρδους, δίχαιον ὃξ τὸ ἐπανορϑωτιχὸν ἀλλ᾽ 

οὐ τὸ διανευητιχόν- οὐ τὰρ ἦν ἐχεῖνο μέσον ζημίας χαὶ χέρδους. χαὶ διὰ τὸ 

εἶναι, φησί, τὸ ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον μέσον ζημίας χαὶ χέρδους, ὅταν 
? 

ἀμφισβητῶσί τινες πρὸς ἀλλήλους ὡς οὐχ ἔχοντες τὸ ἴσον ἀλλὰ ζημιού- 

μενοι, ἐπὶ τὸν διχαστὴν καταφεύγουσι, τουτέστιν ἐπὶ τὸ δίχαιον χαὶ ἴσον, 3 

χαὶ χαλοῦσι τὸν διχαστὴν ψεσίδιον οἱ δοχοῦντες ἀδιχεῖσϑαι ὡς τὸ οἰχεῖον 

35 μέσον χαὶ δίχαιον παρέχοντα τούτοις. 

3 i a 5 δοχῇ B Arist. Ob: δοχεῖ 5: εἴη Arist. vulg.: εἴη δοκεῖ a 6 μόνον Sa 

7 κερδαίνει S 8 λέγονται Ba 10 et 12 φόβου S 11 δοχεῖ 8 18 τὸ χέρδος 

χαὶ ἡ ζημία λέγεται S ἐπιφέρων λέγει Sa 14 τὸ μετρηϑῆναι 8 ταυτὸν τὸ ὃ 

τιμηϑῆναι 8 18 τοῦ ἐλάττονος BS Arist. Ob: tod om. a Arist. vulg. 20 ταὐτῃῃ 

αὐτῷ 8 δίχαιον} δεῖ zat S 26 ante χαχοῦ add. ἐπὶ ἃ 30. 31 διὰ τοῦτο 

εἶναι ἃ 32 ἀμφισβητοῦσι ἃ 
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Alo = \ σ΄ > ΄ 2 \ Nie EDL X 4 ~ ΄ 
Εἰπὼν ὅτι τὸ δίχαιον ὑέσον, ἐπεὶ ual ὁ διχάστης μέσος, πῶς μέσος 

Ὑ ΄ ‘ 2 - ν 7 » LN ν 

χαὶ LSNS O οἰχάστῆς, OLA TOLTWY OE Hy Ἰραμμὴ ἣν λαμβάνει, 40 
΄ » \ ΄ ae > = AT 

πήχεων δώδεχα, χαὶ τετμήσϑω εἰς ἴσα ἕξ χαὶ ἔξ, εἰς δὲ ἄνισοι ἡ χαὶ ὃ, 
Ξ , i a 5 ΄ δὲ 

5 χαὶ χείσϑω 6 μὲν διχαστὴς 6 ς, 6 G& πλεονεχτήσας 9 ἡ, 9 ὃς ἀδιχηῦε 
ὃ ὃ. ᾧ δὴ οὖν ὑπερέχει ὁ ἀδιχήσας ὃ ἢ τῆς ἡμισείας, τοῦ ς, ὅπερ 

ἐστὶν ὁ διχαστής, τοῦτο ἀφαιρεῖ ὃ ὑπο: ὃ ς- ἀπὸ τοῦ ἡ τοῦ ἀδιχήσαντος 

προστίθησι τῷ ὃ τῷ ἠδικημένῳ καὶ ποιεῖ ἴσους. πίπτει οὖν ὁ διχαστὴς 

ὃ - (εἰς) μέσον τοῦ ἡ χαὶ ὃ, τοῦ ἠδιχηχότος ual ἠδιχημένου zat ἀφ πε ς ἀπὸ 

10 τοῦ % τὰ β (τούτοις γὰρ ὑπερέχει ὁ ἢ τοῦ ς) χαὶ προστίϑησι τοῖς τέσσαρσι, 4 
iv χαὶ γίνονται of τρεῖς ἀνὰ ¢. εἰ γὰρ ἀφαιρεϑῇ ἀπὸ τοῦ ἡ β 

χαὶ εἰ προστεϑῇ τὰ β τοῖς τέσσαρσι, γίνεται ς. μέσος ἄρα ὃ διχαστὴς τοῦ 

ἢ χαὶ ὃ, ἀλλὰ χαὶ ἴσος τοῖς πρὸς αὐτὸν ex τῆς ἀφαιρέσεως ual προσϑέσεως 
γεγονόσι" χαὶ γεγονότες 6 ἢ ual ὃ ὃ χατὰ τὸν διχαστὴν τὸν ς, ἤτοι yezo- 

σξ 3) 15 votes χαὶ αὐτοὶ ava 26, ἔχει τὸ οἰχεῖον ὁ ἠδιχημένος. 

a] >.) >] ~ ΄ 

p. 1132429 Τὺ δὲ ἴσον μέσον ἐστὶ τῆς welCovos xat éAattovos 

χατὰ τὴν ἀριϑυητιχὴν ἀναλογίαν. 

ῪΥ, ΄ σ ¢ 5 Ἁ 5 ’, >) Vv c ~ 5 

Εἴρηται πολλάχις ὅτι ἢ ἀριϑυντιχὴ ἀναλογία ἐν ἴσῃ ὑπεροχῇ ἔστι τοῦ 
To ΄ ὃ \ (2 ΄ ΞΞ δον 9 Lee, ~ > 

υξίζονος χαὶ ἐλάττονος. ᾧ γὰρ ὑπερέχει ὃ ς τοῦ ἐλάττονος τοῦ ὃ. TOUT ὃ Ε 
᾿ 

20 ὑπερέχετα! ὃ ς ὑπὸ τοῦ μείζονος τοῦ 7° δυσὶ γὰρ ὑπ περέχων τοῦ ὃ δυσὶν 

ὑπερέχεται ὑπὸ τοῦ ἡ- χαὶ διὰ τοῦτο, φησίν, ὀνομάζεται δίχαιον, 

διότι δίχα ἐστίν. 

7 “ ~ “ x 4 

p. 1132282 "Exdy yap δύο ἴσων ἀφαιρεθῇ ἀπὸ ϑατέρου. | δῦ 

VAIN , o ΄ ΄ > ΄ . ΣΙ C \ = 

ξείχνυσι χαὶ διὰ τούτων ὅτι ἢ τοιαύτη διαίρεσις χατὰ ἀν Ὁ ὑτι 
ἜΣ ᾿} 5 Ἁ ὮΝ tal NZ a & ~ ~ ‘ (ats | ~ 

25 ἀναλογίαν Ἰίνεται. ἐπεὶ δὲ ὃ δείχνυται διὰ τῶν ypauudy xat (Ora) τῶν 5 

ἀριϑυιῶν δείχνυσϑαι δύναται, χαὶ ἔστι χαὶ σαφεστέρα ἢ διὰ τῶν ἀριϑμῶν nett, 

ληπτεον ἀριϑυοὺς εἰς τὴν τοῦ προχειμένου δεῖξιν. χαὶ ἔστωσαν ἑξάδες τρεῖς, 
Pay pe , ΄ ε \ v ε rs 

os eee χείμεναι, ὧν τριῶν ἑξάδων ἢ μὲν πρώτη ἔστω ὃ μέλλων 
΄ ΄ ¢ ΄ “. 39 

eo ὃ πλεονεχτηϑησόμενος χαὶ αδιχης- 
- ΄ 

[Ὡ»] 90 canoes ἢ δὲ υέση ἑξὰς πρὸς ὃν μέλλουσιν ἀφιχέσϑαι τῆς αἀδιχίας γινο- 
ςτὸ ΄ a 5 ΄ BN > ee 

μένης, ὃ δικαστής" χαὶ δὴ λαβέτω ἢ πρώτη Eas εἰς ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς τρίτης 

« ¢ A ‘ ΣΟ A 4 a7 a Fa 

1 τετμημένης Arist. 3 ἡ γραμμὴ] γραμμὴν Ba 4 δέχα χαὶ δύο 5 χαὶ Ze 
Ne ene- e 7 am cit « ( je “ ldidi “ry οἵ oS ἕξ om. B 6 ὑπερέχων Sa ( ἀφαιρεῖται a 9 ets addidi χαὶ τοῦ 

τοῦ ἠδιχηϑέντος χαὶ ἠδ. ὃ 12 γίνονται ὃ 14 6 ante ὃ om.a χατὰ TO ἃ 

διχαστὴν B 18 ὑπεροχῆς 5 20 ὑπερέχηται ἃ 23 ἴσα BS 

25 post δὲ add. zat 5 διὰ post zat addidi 26 ἔσται S 27 τὴν προ- 

χειμένην ἃ 28 τῶν τριῶν S 29 πλεονεχτήσειν χαὶ ἀδιχήσειν S 
9 ? rm) 

30 ἀδικίας] διχαιοσύνης Ba 31 εἰς ἑαυτὴν ἡ πρώτη ἑξὰς coll. a εἰς ἑαυτὸν S 
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> ΄ ΄, C 
1 

CH nos = Ἃ \ ah, | ~~ CEN bl ~ pe ἑξάδος τριάδα" γεγόνασι τοίνυν ὃ Ξ 7° ἂν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἕξ ἀφαιρεθῇ 67" ᾿ Ν 
- ~ 5 ~ o ἋΔ» / ΄ - "» 

Υ ual προστεϑῇ τῷ λοιπῷ ἔξ, ᾧ μὲν ἕξ προσετέϑη ὃ 7, ἔσται ὃ, ἀφ᾽ τι 
᾿᾽ ar 5" ak ae 5 Cy Take Ain “ See {io ΠΝ ΄ . < 

οὐ GE αφῃρηται, λειοϑήσετα ι1- TODTWY GUTWMS EY OVTWMY, OT, ΛΩΝ ως O WEY 

΄ \ af \ = _ Ee! ἈΝ δ 5 es 

πλεονεχτήσας χαὶ ἐς μὲν πρὸ τῆς πλεονεξίας wy, Wsta O& τὴν πλεονεξίαν 
Ἷ Ἁ > \ 

5 γενόμενος eet as τ ὃ % τοῦ μὲν διχαστοῦ τοῦ ς ὑπ 

vn ~ , ia ~ ΄ »ν ~ ‘ b) , . 

ἂν ἤτοι μιᾷ τριάδι ὑπερεῖχεν ἢ πρώτη ἕξζὰς τῆς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν λει- 15 
{ a) C ΄ ὌΝ eee , ee, ἘΝῚ > IEW 4 

φϑείσης τριάδος, προστεϑείσης δὲ δυσὶν ὑπερέχε: τριάσι. τοῦτο Vets ἐπηγαγε 

ῦ ( ve 
΄ Γι ~ Ἁ , ~ 

, τουτέστιν ὁ πλεηνεχτῆσας ὃ τοῦ μὲν μέσου τοῦ 

διχαστοῦ ἑνὶ ται υἱᾷ τριάδι ὑπερέχει, καὶ τὸ μέσον ἤτοι ὃ διχαστὴ 

OO. ὡς 
ang 4 A ~ 

χει οὖν ὃ μὲν πρῶτος = 
TEO 

ι 

τὸ , , 
ἑνί, ἤτοι χαὶ οὗτος μιᾷ τριάδι ὑπερέχει τοῦ 7. 

ὅρος τοῦ μέσου μιᾷ τριάδι, χα 

ὗ 
‘ 4 ~ 5 « Ψ ) ? , ΄ 

t 6 μέσος τοῦ ἐσχάτου, aH οὗ γέγονεν ἢ 
ΝῚ , τ ’ , ~ ’ \ 4 . 

ἀφαίρεσις, ἑνί. τούτῳ δὴ τῷ μέσῳ γνωριοῦμεν TL μὲν ἀφελεῖν GE 
Ὁ [4 

ὃ 
~ ~ ~ Φ 

εἴ προσϑεῖναι τῷ τρίτῳ. ᾧ μὲν γὰρ τὸ μέσον 30 

~ ~ ~ ΄ oo v v “«᾿ 

τοσοῦτον προστεϑῆναι Get τῷ ἐσχάτῳ, ἵνα γένηται ὃ ἔσχατος ἰσος τῷ 
. Ὶ j ‘ ’ i | \ ry 

/ / / ~ , ~ = ~ 

uzow. ὑπερέχει δέ, ὡς εἴρηται, ὁ μέσος τοῦ ἐσχάτου τοῦ 7 τρισί. ταῦτα 
΄ ~ = ΄ Γι ΞΡ, ~ Qn v ‘ 

20 τὰ τρία εἰ προσϑῶμεν τῷ 7, γενήσεται ὁ ς ἴσος τῷ μέσῳ, ἕξ ὄντι χαὶ 
δ᾿ ~ ἫΝ ιν ~ ~ ~ ~ 

αὐτῷ. ὅσον οὖν ὑπερέχει 6 μέσος tod ἐσχάτου, τοσοῦτον προστεϑῆναι Get τῷ 
ae A, ; Ζ}) - γεν ὃ ν. -- xn\ Qh > os 7) 4 (eee Le er 6 LLB eat, BF 

ἐσχάτῳ, εἰ μέλλουσι γενέσϑαι ἴσοι" ὅσον δὲ αὖ πάλιν ὑπερέχει ὁ πρῶτος 
>) 

τοῦ μέσου (ὑπερέχει δὲ τ ταῦτα ἀφελεῖν δεῖ αὐτοῦ τοῦ πρώτου, χαὶ 35 

5 

ἔσται ἴσος τῷ μέσῳ ἂν yao ἀπὸ τοῦ Oa Ὁ τ ιρεϑῇ τὰ 7. λείπεται ς. ἀφαιρε- 
- τε 

25 ϑέντων οὖν ἀπὸ τοῦ πρώτου ὅρου οὗ ὃ τριῶν χαὶ προστεϑέντων τῷ 
’ ~ - = Vv c ΄ - , 

ἐσχάτῳ ὄρῳ τῷ ἢ Ἂν ἀμφότεροι ἀνὰ ς, ἴσος ἑχάτερος τῷ μέσῳ 

ὄντι ξξ. δῆλον τοίνυν ὅτι τὸ δίχαιον τὸ ἐπανορϑωτιχὸν χαὶ τὸ ἴσον τὴν 
Vv \ > a Ὁ > ~ 

τοῦ μέσου χώραν ἔχει χαὶ χανών ἐστι xat μέτρον tod πόσον δεῖ ἀφελεῖν 
4 ἀπὸ τοῦ ἀδικήσαντος χαὶ προσϑεῖναι τῷ recieves ἵνα ἴσοι γίνωνται. 

80 p. 113206 Ἴσαι ai ἐφ’ ὧν AA, BB, IT. 30 

Yj or 

Τοῦτο δῆλον ἐξ ὧν εἴπομεν: ὅμως χαὶ πάλιν ῥητέον. λαμβάνει τρεῖ 1 ‘ μ | ΓῚ ρ 

Ἰραμμὰς χαὶ χαλεῖ τὴν μὲν πρώτην AA, τὴν δὲ δευτέραν ΒΒ, τὴν ὃ 
΄, ray pa μ᾿) [4 ΄ \ ~ = ΄ 5 κ᾿ 

τρίτην TI’, ἴσας ἀλλήλαις: ἔστι δ᾽ ἑχάστη ἀνὰ πηχῶν ς. ταῦτας λαβὼν 40 

λέγει ἀφαιρείσϑωο ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς AA ἣ AE, ἣν AE ἐχάλεσεν AL’, χαὶ i i is t4 i i 
35 προσχείσϑω τῇ ΓΓ ἢ ἀφῃρημένη ἢ AE ἤτοι ἢ ΔΙ᾽" γέγονεν οὖν ἢ ΝΣ 

5 odtos—t om. 8 7 πρώτῃ ἑξάδῃ Sa 8.9 λειφϑείσης scripsi: ληφϑείσης libri 

14 τὸ μέσον S 16 δεῖ a Arist.: πρὸς BS τῷ ἔλαττον Arist. 17 οἱ 19 ὑπερ- 

ἔχων a 18 et 21 προστεϑεῖναι (sic) ἃ 19 ὑπερέχει -- μέσῳ (20) om. B 

21 post μέσος add. ὅρος S 23 δεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ S 28 πόσον seripsi: πόσου libri 

29 προστεϑῆναι S: προστεϑεῖναι a 30 at om. Sa 33 ἔστι] ἔστωσαν S 

ἀναπήχεων S 34 ἀφαιρεῖσϑαι a 34 et 35 ΔΙ de Ba, itemque p. 30,1. 4 

35. p. 90,1 προλαβοῦσα a 
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a o- μ»οἪ βοῦσα τὸ ἀφαιρεϑὲν ἢ AIT, ἀφ᾽ ἧς δὲ ἀφῃρέϑη [5 ἤτοι τὸ ΔΙ᾽ χατα- 67r 
\ 

χεέλείπται 4 HA. tet aioe ἥ ry δίχα χατὰ Z 
oA , v \ Sy le7zT Al πὰ ν 28 ~ v aN \ 

estefan ἤτοι τὸ [ΓΖ zat τὸ ZI ava πήχεων τριῶν. ἔστω δὲ χαὶ 
εὶ ῶσ 

΄ ¥ [« 4 

WS εἰναι ξΞχαάτερον 
. 

τὸ AE ἤτοι τὸ AL τὸ προστεϑὲν τοῖς TL τριῶν πήχεων. λείπεται ἄρα τὸ 

5 ΕΑ πήχεων τριῶν. χαὶ ἐπεὶ τὸ AD ἐστὶ πήχεων τριῶν χαὶ τὸ PZ ἑτέρων 

τριῶν χαὶ τὸ ZT τριῶν, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν AA μὰ EA πήχεών ἐστι 45 
οὗ 

τριῶν, δῆλον ὅτι τὸ ΓΓΔ πήχεων ὃν ὃ ὑπερέχει τοῦ τριπήχεως τοῦ EA 

δυσὶ τριπήχεσιν, ἃ δύο εὐ αὐτὶ ἐστὶ τό te Al” χαὶ TZ. ὑπερέχει οὖν ἢ 

ATT cs μὲν EA τῇ AT χαὶ ΓΖ, τῆς ὃὲ BB ὑπερέχει ἡ ALT τῇ VA. 

10 ἔστι δὲ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. διὰ τούτων παρίστησιν 

ὅτι χαὶ αἵ ἀντιδόσεις χαὶ αἱ ἀμοιβαὶ τῶν γινομένων ἔργων παρὰ τῶν τεχνῶν 

χατὰ τὴν ἀριϑμνητιχὴν ἀναλογίαν τ τὴν ἰσότητα ταύτην Ἰίνονται. πρὸ δὲ 
~ 

Biome τῶν λεγομένων σαφηνείας πρό ΠῚ ῥητέον ὅτι πάσχοντας λέγει τοὺς Φ' S 

~ a [4 ΄’ 

δεομένους χαὶ Xpatovras, ποιοῦντας ὃὲ ὧν δεόμεϑα χαὶ χρήζομεν" yor Coyey 
z ΩΣ ~ \ . bn en | WV. 

15 G& δηλονότι οὐχ ἐχείνων, ἀλλὰ τῶν ἔργων αὐτῶν, οἷον ὃ im ἔχων οἰχίαν 
[4 ΟὟ 6 

χαὶ δεόμενος οἰχίας λέγεται χρήζειν οἰχοδόμου. χαὶ λέγεται ἐπὶ τούτων 

οιῶν μὲν ὃ οἰχοδόυμος, πάσχων ὃὲ ὃ δεόμενος οἰχίας - Owolws , υὲν δεόμενος 

σίτου πάσχων, ὃ δὲ ἔχων ὃ γεωργὸς ποιῶν. εἰ δ᾽ ἐπίσης δέονται ὁ μὲν 

γεωργὸς νομισμάτων ὃ ὃὲ πολίτης σίτου, ἐπίσης ἀμφότεροι χαὶ ποιοῦντες 

20 χαὶ πάσχοντες ῥηϑεῖεν. ὅταν ὃξ ὃ υὲν πολίτης, ὡς ἐπὶ ταῖς ἀφορίαις συμ- ὅδ 
᾿ ΄ - , 5 . 7 

βαίνει, δέηται σίτου, ὁ 62 γεωργὸς τῶν νομισμάτων οὐ χρίζει, παάϊσχων 679 

υὲν ὃ πολίτης ἐστὶ χαὶ λέγεται, ποιῶν ὃὲ ὁ γεωργός. τίνα μὲν οὖν λέγει 
- ἋἋ v ε 

Gt, tOlaALTA ἂν ξιὴ " ως ad ποιοῦντα χαὶ τίνα πάσχοντα, εἴρηται. ἃ ὃὲ λέγε 

yap ἐπὶ τοῦ ἐπανορϑωτιχοῦ διχαίου ὃ Ἔ- τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλέον 

25 ἔχοντος ἀφελὼν τῷ ἠλαττωμένῳ χαὶ παϑόντι προστίϑησιν, ἥτις ὑπεροχὴ 

φανερὰ Ἰίνεται ἀπὸ τοῦ μέσου χαὶ ἴσου, χαὶ οὕτως συμμένει xat ἵσταται 
ε 

΄ 5 ‘ ~ > > ΄ Ὁ \ ~ 

ἢ πολιτεία, εἰ δὲ μη ἣν τὸ ποιοῦν οἷον ὁ διχαστής, (οὗτος γὰρ ὃ ποιῶν or 

ἤτοι ὃ ἀφαιρῶν ἀπὸ τοῦ ἠδικηχότος τὸ ἀδίκημα) χαὶ τὸ πάσχον ἥτοι ὃ 

ἀδικήσας ἔπασχεν, εἰ οὖν μὴ 6 δικαστὴς ἐποίει χαὶ 6 ἀδιχήσας ἔπασχεν, 

80 οὐχ ἂν ἢ πολιτεία ἦν, ὡς οὖν ἐπὶ τούτων. οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν χαὶ τῶν 

Yar αὐτὰς χοινωνιῶν χαὶ ἀντιδόσξων: εἰ μὴ τὸ τοῦ ποιοῦντος Ὁ χαὶ 

ἢ ὑπεροχὴ αὐτοῦ πρὸς τὸ τοῦ πάσχοντος ἔργον χαὶ τὴν ἔλλειψιν αὐτοῦ ἣν 

ὡρισμένη χαὶ μεμετ τρημένη, ὡς ἐπὶ τοῦ ποιοῦντος χαὶ πλεονεχτοῦντος χαὶ 
4 δ᾿ Ὁ, - » ΄ Sa 

πάσχοντος χαὶ πλεονεχτουμένου, οὐχ ἂν ἠδύναντο χοινωνεῖν ἀλλήλοις. οὐδὲν 

85 δὲ ϑαυμαστόν, εἰ ὃ πλεονέχτης χαὶ ποιεῖν ual πάσχειν λέγεται" πρότερον 10 

υὲν γὰρ ὅτε πλεονεχτεῖ ποιεῖ, ὕστερον δὲ ὅτε ἰσάζεται πάσχει. ῥητέον 

δὲ χαὶ οὕτως" εἰ Ἧ wav ἀξίαν τῶν γινομένων ἔργων ὑπὸ τῶν τεχνι- 

τῶν χατά τε τὸ μέγεϑος, ὅπερ αὐτὸς ὅσον εἶπε, χαὶ τὴν ποιότητα, ὅπερ 

1 et 9 (utrobique) 7 ATT’ seripsi: ἡ AT libri 1 δὲ] χαὶ 8 5 ἑτέρων] πήχεων ἃ 

6 post ZV add. ἑτέρων a fort. λειφϑὲν 7 ITA seripsi: ΓΔ libri ὃν] 

ἐστὶν ἃ ὑπερέχων ἃ 10 δὲ τοῦτο BSa Ἐπὶ KbOb: τοῦτο post τεχνῶν Arist. 

vulg. 11 γενομένων S τεχνιτῶν S 12 τὴν post zat om. ἃ 

14 δὲ om. Ba χαὶ ὧν γρήζομεν S 22 λέγει] λέγεται ἃ 23 ἃ δὲ λέγει S 

20 συμμένει] συμβαίνει Sa 30 οὖν om. Ba 
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, > Vv 4 ΄ , ~ Se Z 4 ΨΥ, ΒΝ a Ἃ =, 

πάλιν οἷον εἴρηται, ἣν ἢ χρεία THY ὄεομένων xal πασχόντων, ἀνῃροῦντο ἄν ὑτν 

i τέγναι" οὐ γὰρ ἂν εἰργάζοντο uh υέλλοντες τὸ ἴσον ἀντιλήψεσθαι. ἐλή- ai τέχναι" οὐ γὰρ ἂν εἰργάζοντο μὴ μέλλοντες τὸ ἴσον ἀντιλήψεσθαι. Edy, 
~ igd ΄ 4 5 ΄ , 

Lode τὰ ὀνόματα ταῦτα ἥ te ζημία καὶ τὸ χέρδος Ex τῆς Exovatov 

ἀλλαγῆς. ἐπειδὴ τὸν μὲν πλεονεχτοῦντα ethos ἣν αὐτοῖς χερδαίνξιν λέγειν, τὸν 1 
\ 

δ᾽ ἀδικούμενον ζημιοῦσϑαι, φησὶν ὅτι τὸ χερδαίνειν. χαὶ ζημιοῦσϑαι χυρίως ! 

5 Ἁ / ΓΗ͂Σ s\ ~ \ 2 ‘ ‘ 

ἐπὶ τῶν Exovatws ἀλλασσόντων λέγεται, μετήχϑη ὃὲ ταῦτα χαὶ ἐπὶ τοὺς 
- ‘ . [4 \ / , 

Gorxodvtas χαὶ ἀδιχουμένους. ὥστε χέρδους τινὸς χαὶ ζημίας μέσον 
‘ ~ > ‘ a? ar \ ‘ ΄ tA 7_aA 5 ἘΠῚ \ 2 - , 

ἐστὶ TO OLXALOV. τῶν GF παρᾶ TO εχηυσιον χερήης COTL TO πλέον, ola 
2 -“ , Ἁ ’ ’ὔ ‘ as 

δὲ τὸ ἔλαττον: μέσον δὲ τούτων TO δίχαιον. ἔστιν οὖν. ONol, τὸ δίχαιον i) ? i 3 

~ ν Ἁ ‘\ ~ , 

ον ἐχείνων. τίνων δή; τῶν ὄντων παρὰ τὸ ἑχούσιον, ἤτοι τῶν πλειόνων 
34 > as δι 34 o - 

χαὶ ἐλαττόνων. ἔστιν οὖν, φησί, δίχαιον τὸ ἔχειν ὕστερον τὸ ἴσον οὗ εἶχε χαὶ 
΄ ~ ~ , > Ὁ v ~ 

πρότερον πρὸ τῆς πλεονεξίας. τοῦτο γάρ ἐστι δίχαιον τὸ ἔχειν τοσοῦτον ὕστερον, 20 
pig uae = ᾿ 

ὅσην εἶχε χαὶ πρότερον πρὸ τοῦ ἀδιχηϑῆναι. τὸ ἴσον ΕΣ πρότερον 
o ~ ~ 4 / 

χαὶ ὕστερον. det προσϑεῖναι τῇ λέξει τὸ ὅσον, καὶ οὐδεμίαν ἕξει ἀσάφειαν. 
Vv ‘ v Ἃ ‘ ~ \ 4A ἃ 5 ~ ar , “ 

χαὶ εἴη ἂν τὸ πλῆρες χαὶ χατάλληλον τοιοῦτον" δίκαιόν ἐστι τὸ ἴσον ἔχειν 
ὕστερον, ὅσον χαὶ πρότερον εἶχε πρὸ τῆς πλεονεξίας. 

- 3 ΄ ~ ΄ 
p. 1132021 Δοχεῖ OS τισι χαὶ τὸ AVTLTETOVUOS εἶναι ἁπλῶς δίχαιον. 

al > ad ~ ~ 5 , a 

ν δύο εἰδῶν ἣ μερῶν τῆς ἐν μέρει διχαιοσύνης GAN οὐ τῆς 

χοινῆς τῆς ὡς νομιμότητος ἡ & ταῦτα τὸ διανευητιχὸν χαὶ 

ὙΠ nol ἑχάτερον ἐν ἀναλογία, τὸ μὲν διανευ ητιχὸν ἐν τῇ γεωμετριχῇ 
‘ a ‘ 

pots ϑεωρούμενον, Ott χαὶ τὰ νεμόμενα δύο χαὶ οἷς ἐνέμοντο x R race ὧν < Ὡς 
=a 
5 a - a O2 

δύο, τὸ ze ἐν τῇ ἀριϑυητιχῇ ἀναλογίᾳ χαὶ ἐν τρισὶν ὅροις, δύο μὲν τῶν 35 

ἄχρων τοῦ τε ἀδιχήσαντος χαὶ ἀδιχηϑέντος χαὶ ἑνὸς μέσου τοῦ δικαστοῦ) 

ταῦτα εἰπὼν χαὶ δείξας μνημονεύει περὶ τοῦ ἀντιπεπονϑότος διχαίου, ὃν ὅρον 
φν Aa [Ὁ A [0] 

e C ΄ ~ δ ’ 3 ~ ‘ > Ae 

ot [lv ἽΝ stot τῶν διχαίων ἐποιοῦντο. περὶ οὗ ἐστι, σαφέστερον 
εἶπεν ἐν τ πρώτῳ τῶν Μεγάλων ἡϑιχῶν. ἐχεῖνοι γὰρ δίχαιον ᾧοντο 

a 

τὸ ἀντιπαϑεῖν ἃ dv τις πεποίηχεν, οἷον (st) ἐτύφλωσέ τίς τινα, ἀντι- 

τυφλωϑῆναι, τ ἔτυψεν, ἀντιτυφϑῆναι. τοῦτο δὴ τὸ δίκαιον οὐ πρὸς 
δ» > \ Qa RY aS ἜΤ. Ψ = δι: [2 ὼς πῦ A Ν αν 

ἅπαντας ἁρμόζει" εἰ γὰρ δοῦλος ἐλεύϑερον ἔπληξεν, οὐχ ἅπαξ det τὸν δοῦλον 
\ 

‘ 

(Ay! Ἁ > © 

ἀντιπληγῆναι, ἀλλὰ xat πολλάχις. τί δέ ἐστι τὸ ἀντιπεπονϑὸς τοῦτο δίχαιον, 

χαὶ νῦν σαφῶς ἐδήλωσε παραϑέμενος τὸ τοῦ Ῥαδαμάνθυος: ἔστι δὲ τὸ 
ἔπος ἀπὸ tod ᾿ Ησιόδου. αἰτιᾶται δὲ δ ἐνταῦϑα ᾿Αριστοτέλης τῶν [1υϑα- 
γορείων τὸ ἁπλῶς εἰπεῖν τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίχαιον χαὶ μὴ διορίσαι μηδὲ 

προσϑεῖνα: τὸ χατὰ εὐ τὸ γὰρ ἁπλῶς ἀντι πασ τ ἔχαστον ὃ πεποίηχεν 

οὐδαυῶς δίχαιον:. οὗ σημεῖον παρέϑετο τὸ μὴ ἐφαρμόζειν αὐτὸ μνήτε τῷ 

40 

1 οἷον Arist.: ποῖον libri εἴρηκεν S 11 ἔστιν] ἔστι δὴ οὖν Sa 14 post 
τῇ 

det add. γὰρ S mpootedyvat S οὐδεμία ἀσάφεια S 19 post καὶ ac 
x 

το 5 20 νεμητιχὸν Βὰ 21 χαὶ ἐν οἷς S 24 ante περὶ add. χαὶ 5 

dv Anon.: ὃ Ba: ὅπερ S 26 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Μεγάλων ἡϑιχῶν] A 34 p. 1194428 sqq. 

ἐκεῖνο a 27 et 28 εἰ ante ἐτύφλωσε et ἔτυψεν addidi 27 twa om. S 
28 post δίχαιον add. χαὶ 8 32 Ἡσιόδου] fr. 212 Goettl. 35 post αὐτὸ add. 

δὲ Sa 

ld. 
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Ὰ a ~ > ΄ ~ 5 Ἂ ἰδ ἣΝ , 5 \ 

διανεμητιχῷ διχαίῳ write τῷ διορϑωτιχῷ, εἰς A τὸ δίχαιον διῇρηται. ἀλλὰ 6 

πῶς οὐχ ἐφαρυόζει ἐχείνοις; 7 ὅτι ἐχείνων ἑχάτερον ἐν ἀναλογίᾳ ἐστί. τὸ 
~ ‘ a ~ , ~ ~ 

ριχῇ, τὸ δ᾽ ἀριϑυητικῇ.» τοῦτο δ᾽ ἐν οὐδετέρᾳ τῶν ἀναλογιῶν 
ae σ΄ x = By) 4 X Qi SEAN ~ 9 ~ ὑποπίπτει. ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστι τὸ ἀντιπεπονθὸς ταὐτὸν τῷ διανεμητιχῷ 

39. \ a~ οὐδὲ χατὰ THY γεωώμετι pa ἀναλογίαν, δῆλον" ἐν μὲν yap ἐχείνῳ τὸ ἴσον 

χαὶ τὸ δίχαιον ἦν τὸ χατ᾽ ἀξίαν, ἐν δὲ tH ἀντιπεπονθότι οὐχ ἔστι. ποῦ 

“ap τὸ χατ᾽’ ἀξίαν, εἰ δοῦλος εὐγενῆ καὶ σπουδαῖον μίαν πληγὴν πλήξει, 

χαὶ αὐτὸν μίαν ἀντιπληγῆναι, ἣ ε 
>. NN C os ae RO Τὶ ν᾿ 5 os gy \ > Ponaeas| ς SPN 

οὐδὲ τῷ διορϑωτιχῷ ταὐτὸν τὸ ἀντιπεπονϑός. τὸ μὲν γὰρ διορϑωτιχὸν οὐ ταὐτὰ 

ἀξιοῖ ἀντιπάσχειν τοὺς ποιήσαντας: οὐ γὰρ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος ἀξιοῖ τ 
5" \ ~ _C , ν ΄ Ve ΄ ΔΝ ” (daa S) C 5 \ “ “ 

ἀλλὰ τιμᾶσϑαι πόσου χαὶ ποίου ἄξιος 6 ὀδοὺς 7 ὃ ὀφθαλμὸς ἣ ὅ τι ἂν ἢ 
. [ὦ > , 8 ΄ - 5 ~ b) ~ ΄ 

το υέλος, οἵόν εἰ OSXKA νομισμάτων. ταυτα ATALTELV ἀπὸ τοῦ TOLYOAYTOS χαὶ 

διδόναι τῷ πεπονθότι τὴν στέρησιν τοῦ ὀδόντος ἣ τοῦ ὀφθαλμοῦ. ἐπὶ 
΄, 

μὲν οὖν τῶν τοιούτων διχαίων οὕτως- ἐπὶ δὲ τοῦ ppcece nev τος χωρίς 

τινος ἀναλογίας λαμβάνεται. δεῖ γάρ, φησίν, ἁπλῶς χαὶ δίχα τινὸς ἄνα- 
- Δ ἾΝ μων > ~ σ 7 

λογίας παϑεῖν ὃ δέδραχε- τοῦτο ὃὲ οὐδαμῶς δίχαιον. χαὶ ὅτι οὐχ ἔστι 

τῇ δίχαιον. δείχνυσι παραὺ 
3 i 

i 5 y 5 , as) 5 τὸ . X ‘Sy 5 , 

et ἀρχὴν ἔχων ἐπάταξε, Set ἀντιπληγῆναι" τὰ γὰρ αὐτὰ οὐχ ἴσην 

βλάβην ποιεῖ τῷ ἄρχοντι χαὶ ἀρχομένῳ. ὁ yap ἄρχων πλέον τι χατὰ 

τὸν πολίτην ἐστί: διὸ οὔτε πλήξας EEE OUST, διότι PTGS αἀδιχεῖν δοχεῖ 

(χαίτοι πέπονθεν ὁ πληγείς) μήτε πληγέντος τὰ ἴσα ἀντιπληγήσεται ὁ τὸν 

ἄρχοντα πλήξας. τὸ δὲ ἁπλῶς ἀντιπεπονϑὸς τὰ αὐτὰ ἢ: Tavety τὸν 
ων ΄ asa ΟῚ \ ΄ 

δράσαντα ἃ δέδραχεν. ἔτι ποῖον δίχαιόν ἐστι τὸ τὰ αὐτὰ πάσχειν ἃ πεποίηχε 

τὸν ἑχόντα δράσαντα χαὶ τὸν ἄχοντα; ὅπερ δή, λέγω δὴ τὸ μὲν πότερον 
3 

τῷ ἐπ τανορϑωτιχῷ διχαίῳ ἐξετάζεται, χαὶ 
΄ 

¢c Ἁ asa ™~ vw 5) 

EXWYV οξόραχεν ἡ ἄχων, ἔν 

. 

\ 

ey 
x ea Vie a NS Sonanc. sso aA or - ae ty εὑρεϑῇ ἑχὼν δράσας, εὐϑύνεται μειζόνως, εἰ ὃ᾽ ἄχων, μετριωτέρως 

>) 

ν ἣν. (ἡ 

oy Ἔ 
\ >. x > ὅλ ~ 

ἐπὶ δὲ tod ἀντιπεπονθότος οὐδὲν τοιοῦτον ἐξετάζεται. ἀλλ ἐν μὲν ταῖς 
\ 

χοινωνίαις ταῖς ἀλλαχτιχαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίχαιον TO ἀντι- 

πεπονϑός. δείξας ὅτι τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίκαιον οὕτως ἁπλῶς χαὶ δίχα 

διορισμοῦ τινος λεγόμενον χαὶ γινόμενον οὐχ ἔστι δίχαιον, διὰ τούτων ἐπι- 

χειρεῖ δειχνύναι, πρὸς τίνα χρήσιμον καὶ πῶς γινόμενον δίχαιον ἂν εἴη- 

χαὶ λέγει ὅτι, ἂν μὴ ἁπλῶς ὡς οἵ Πυϑαγόρειοί φασι γίνηται, ἀλλὰ χατ᾽ 

ἀναλοηίαν χαὶ τὴν ταύτης ἰσότητα, χρήσιμον ἔσται πρὸς τὰς χοινωνίας τὰς ἀλλα- 

χτιχάς, ἐν αἷς τὸ χαὶ τὰς πόλεις σώξεσθαι χαὶ συμμένε ιν ἐστί. σύυφωνα δὲ ταῦτα 
>t 

τοῖς πρὸ ὀλίγου ρηϑεῖσιν᾽ elie a γὰρ “ ἀνῃροῦντο ἄν, εἰ μὴ τὸ ane. ἐποίει xat 

τὸ πάσχον ἔπασχεν οἷον καὶ ὅσον᾽᾽. τοῦτο οὖν ἐστιν ὃ χαὶ νῦν λέγει διὰ τοῦ 

τῷ ἀντιπο!εῖν γὰρ ἀνάλογον καὶ οὐχ ἁπλῶς, ὥς φασιν οἱ [Πυϑαγόρειοι, 

συμμένουσι χαὶ σώζονται af πόλεις.“ ἀντιδιδομένων γὰρ ἀνάλογον 

40 

50 

a5 

σε! τῶν παραδειγμάτων λέγων ob γὰρ 68 

φι 

10 

15 

1 νεμητιχῷ Ba 2 é¢vom. S 3 ἐν fort. delendum 11 ποίου scripsi: δίου libri 

6 τῇ et τι a 14 οὖν om. Ba 19. 20 χατὰ τῶν πολιτῶν S 24 πρότερον Ba 

26 

32 

χαὶ 

δράσας] πράξας 5 μειζόνως scripsi: μείζονος libri ϑετριότερον (sic) S 

φησι B 34 τὰς πόλεις] τοὺς πολλοὺς 5 σημαίνειν 5 post ἐστί a 

5 37 τῷ Arist.: τὸ libri ἀντιπονεῖν S ap om. Ba 
͵ 

dd 
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~ 

τοῖς χαχῶς ποιοῦσι χαχῶν ual τοῖς χαλῶς 

εὑρίσχεται, ἀλλ᾽ ἐν ἐλευϑερία χαὶ δημοχρατιχῶς πολιτευομένη. γινόμενον 
“Ὁ A , ‘ ᾽ > ’ Ἁ 6 ‘ 5 Oo. Sv 

ODY KATA VOUOVS χαὶι KAT ἀναλογίαν χαὶι ὠρισμενως το OVTLTETOVUOS OWGEL 

χαὶ συντηρεῖ τὰς πόλεις χαὶ οὐχ ἐᾷ ἐχπολεμοῦσϑαι χαὶ ἀνατρέπε εσϑαι τὴν 
5 χοινωνίαν χαὶ τὴν πολιτείαν. οὕτω μὲν οὖν ἀναλόγως γινόμενον τὸ ἀντι- 

Q. 7 ΄ ) , ε >? ε 1 ¢ , > 
πεπονϑὸς δίχαιόν ἐστι χαὶ σώζει tas πόλεις, ὡς δ᾽ οἱ [lvdaysperor ἀπο- 

10 

15 

to σι 

90 

35 

1 χαχῶν] κακοῖς Ba 

ἐλευϑέρῳ ἃ 

φαίνονται, οὐδαμῶς. χαὶ τὰ μὲν λεγύμενα τοιαῦτα" χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν 

p. 1182084 δὲ μή, δουλεία δοχεῖ εἶναι 

“O λέγει τοιοῦτόν ἐστιν’ ἢ γὰρ τοὺς χαχῶς ποιήσαντας ζητοῦσιν οἵ eye τοιοῦτον EOT 1 γάρ τοὺς (ως TOL) ἔτ τη τοῦδ t 

~ , 5 70 b} 

χαχῶς πεπονθότες χαχὰ ἀντιπαϑεῖν ἐστιν, εἰ μὴ πάϑοιεν ἀνα- 

λόγως χαχά) 7; πεποιηκότες εὖ τὴν πόλιν ἣ πολίτην τινὰ χαὶ ζητοῦσιν 

ἀντιπαϑεῖν εὖ" εἰ δὲ μή, μετάδοσις οὐχ ἔσται. ὅτι δὲ τοὺς εὖ πεποιηχότας 
δεῖ ἀντευποιεῖν, σημεῖόν φησι τὸ ἱδρῦσϑαι ἐν ταῖς πόλεσιν ἐμποδὼν ἤτοι 
3 ~ ᾿ 2 - ’ ΄- [4 ΄ qa ~ , 4 a , 5 ~ 

ἐν τῷ μέσῳ Χαρίτων ἱερόν, ὡς δεῖ πάντως τὸν εὖ παϑόντα ἀνϑυπηρετῆσαι 

τῷ προχατάρξαντι, χαὶ αὐτὸν πάλιν ἄρξασϑαι χαριζόμενον. διὰ τοῦτο χαὶ 
- ~ ~ ~ 7 ΄, ς , τ ~ » v 

τριῶν οὐσῶν ἐν τῷ νεῷ Χαρίτων ἣ μέση οὖσα τῶν ἄχρων ἔμπαλιν ἔστ eS, 

x 2 a or τρὶς τὸν χαρισάμενον χαὶ δεξιοῦται. μὲν ἐπεστράφϑαι τὸν πρὸς 

Ὁ» ~ 

δεξιοῦσθαι τοῦ 
A 

εὖ πεποιηκότα ἣν σύμβολον ὑπηρεσίας, πάλιν αὐτὴν 

@ ὦ“ on ὦ» ἀρχὴν ποιεῖσθαι τοῦ ἀντευεργετεῖν. ποιεῖ εὶ iy ἀντίδοσιν τὴν χατὰ 

τρον σύζευξις. εἰπὼν ὅτι τὸ ἀντιπεπονϑὸς 
δίχαιον eS χατὰ ἀναλογίαν σωστιχόν ἐστι τῆς πολιτιχῇς χοινωνίας 
(οὕτω γὰρ ἂν ὑπάγοιτο τῷ πολιτιχῷ διχαίῳ χατὰ ἀναλογίαν δηλονότι τινό- 

\ 

μενον), διὰ τούτων δείχνυσι πῶς γίνεται χαὶ πῶς ἐν 

ἀναλογίαν ἣ χατὰ διάμε 

τῷ δια Ἰράμματε 7 

χατὰ διάμετρον σύζευξις, xal πῶς of τεχνῖται ἀλλασσόμενοι τὰ ἔργα αὐτῶν 
\ SV bg \ 97 Ἃ Vv. ρ - 4 

TO ἴσον χαὶ τὸ δίχαιον ἄν ἔχοιεν. ἁπλῶς μὲν Ἱὰρ τῆς ἀλλαγῆς DSRS 

οὐχ ἔσται τὸ συνάλλα τ: ἴσον, οὐδ᾽ ἂν SUE) οὕτω ἣ πόλις" εἰ δ᾽ ἀνά- 
hovov γένοιτο, εἴη ἂν ἴσον χαὶ δίχαιον. 4 ob γὰρ ἔστιν ἢ οἰχία ἴση τῷ 
(« ΄ «ν᾿» ὍΔ ἂς ὧν \ 3 ’ , 5» , > | ae? 

ὑποδήματι" διὰ τοῦτο dzt τὸ ἀνάλογον παραλαυβάνειν ἐν τούτοις. οἰχοδόμος 

ἐφ᾽ οὗ A, σχυτοτόμος ἐφ᾽ οὗ Β. δὃείχνυσιν, ὡς εἶπον, πῶς τὸ ἀντι- 

ἐστι χαὶ 
» - ν 

ἐν τῷ διαγράμματι σύζευξις. ἔστι δέ, ἵν᾽ ἐντεῦϑεν ἄρξωμαι, χατ by) 

A ‘ 3 ’ , , ΄ 

πεπονθὸς χατὰ ἀναλογίαν γινόμενον δίχαιόν 

σύζευξις ἢ τοῦ οἰχοδόμου πρὸς τὰ ὑποδήματα χαὶ ἢ τοῦ σχυτέως πρὸς τὴν 
οἰχίαν. διάμετρος γάρ 

δὲ τοιαύτη ἣ ἀπὸ τοῦ 
γον. ἔστι 

ay νη» 

μὲν οὖν χατὰ διάμετρον 

ἐστιν εὐθεῖα τέμνουσα δίχα 
οἰχοδόμου πρὸς τὸ aed 

χαὶ ἢ ἀπὸ τοῦ σχυτέως πρὸς τὴν οἰχίαν. 

e ΄ 

ὁμοίως 

ῆ 

χαλῶν] καλῶς Β: χαλοῖς ἃ 
δημοχρατιχῇ πολιτευομένῃ ἃ 

> U 

δούλῳ a 

10 εἰ μὴ ἀντιπεποίϑοιεν S 

πολιτείαν ἃ 

,~ » 5] . 5 αὶ ¢ 5 4 ΠΥ] 
χαλὼν οὐχ EV οὐὐλεια 7 πολιτεία OSS 

20 

40 

45 

2 ἐν om. a 

11 ante πεποιηχότες add. οἱ a 

13 ἀντιποιεῖν BS 

16 ἔστραπτε a 
99 
ame ἀναλογίαν a 

81 ἄρξομαι a 84 δὲ] γὰρ ἃ 

Comment. in Arist. ΧΧΤΙ 3. 

τὸ] τῷ Ba 

συμπολίτην 8: 

14 ἱερά Ba 

11 δεξιοῦται τὴν ἑτέραν Anon. 

28 γινομένην ὃ 24 ἀλλασσόμενα ἃ 

ἀπὸ om. B 

Michael in Eth. V 

18 αὐτὸν 8 

26 ἔστιν 5 

12 ἔστιν S 

15 ἄρξασϑαι χαραχτηριζόμενον B 

19. 20 χατὰ τὴν 

28 δεῖ] δὴ 8 
ἐπιζευγμένη (sic) Ba: om. S 

3 



34 MICHAEL IN ETHIC. NICOM. E 8 [Arist. p. 1182034. 1133416] 

΄ ΠῚ 5 i? ΄ a 5 av A X ΄ i See » 

εὐξις αὕτη" 7 δὲ ἀναλογία, ὡς ὃ οἰχοδόμος πρὸς τὸν σχυτέα, ἢ Olxta 68r 
> (ἢ ~ ~ >» 

πρὸς τὰ ὑποδήματα. εἰ οὖν ὃ οἰκοδόμος ἴσος τῷ σχυτεῖ, ἔσται χαὶ 7 50 
>, 7 7 ε΄ 5 ΄ Ζ a7 

οἰχία ἴση τοῖς ὑποδήυασσι, χαὶ λαβὼν ὁ οἰκοδόμος τὰ ὑποδήματα zal ὃ 
A Ν 5 , Sr A Vv \ vv Cc 3) A Ὁ γ᾽ \ A 

σχυτεὺς THY οἰκίαν ἕξουσι τὰ tom, χαὶ εστᾶι Ἢ ἀνταλλαγὴ διχαία χαὶ τὸ 
A 

5 ἀντιπεπονθϑὸς τοῦτο δίχαιον διὰ τὸ χατὰ ἀναλογίαν γενέσϑαι- ἐπίσης γὰρ 

ὠφέληται ὃ οἰχοδόμος παρὰ τοῦ σχυτέως χαὶ ὁ σχυτεὺς παρὰ τοῦ οἰχοδόμου. 
2 " Vv id ~ la a7 > > 

ἐπεὶ γὰρ ἴση ἣ οἰχία τοῖς ὑποδήμασι διὰ τὸ καὶ τοὺς τεχνίτας ἴσους εἶναι, 
, 

ul 
2 ΄ ᾿] a7 he, ~ - 5» ? € ee a~ | \ 20 

ἐστιν ὃ οἰχηδόμος ἴσος τῷ oxvtet GAN ὑπερέχει, δῆλον ὅτι χαὶ τὸ eee θδν 

(η΄ 
a~ 7 δ ) ΄ ~ 
δῆλον ὅτι ὅσον ἔλαβεν ὁ οἰχοδόμος, τοσοῦτον χαὶ ὃ σχυτεύς. εἰ ὃ 

vv 

~ > ΄ ~ WV ~ ~ 

10 τοῦ οἰχοδόμου ὑπερέχει τοῦ ἔργου τοῦ σχυτέως, χαὶ δεῖ γενέσϑαι τὸ ἀνά- 
ΡῈ Che APOC EN SORRY ING, fs Ὑ =~ Sey, 5. (ed ΔῊΝ Ale v 

hoyov, ὥστε γενέσϑαι τὰ ὑποδήματα ἴσα τῇ οἰχία." χἀν οὕτω γένηται, εσται 
Ὁ ᾿ 5 ᾿ , y = a 

ἢ διανομὴ ἴση χαὶ Sinaia. ἔστω γὰρ tod σαφοῦς ἕνεχα ὃ μὲν οἰχοδόμος 
¢ eV. ΄ ὯΝ ‘ fe = > ἐφ » ΄ >) av ~ , 

ὃ cdptbuss, 6 ὃὲ σχυτεὺς ὃ 7’ διπλασίων apa ὃ οἰχοδόμος τοῦ σχυτέως" 
> ~ > ΄ ων , ΄ - ΄ 

εἰ δὲ τοῦτο, διπλάσιον δηλονότι χαὶ ἢ οἰχία τῶν ὑποδημάτων. εἰ οὖν 
> 

15 διπλασιασϑῇ τὰ ὑποδήματα ἔσονται ἴσα τῇ οἰχίᾳ, nat λήψεται ὃ μὲν οἰχοδόμος 5 

τὰ ὑποδήματα, 6 δὲ σχυτεὺς τὴν οἰκίαν. εἰ οὖν πρῶτον, φησί, ene 

τὸ χατὰ ἀναλογίαν ἴσον, χαὶ ἰσασϑῷῇ τὰ ἔργα τῶν τεχνιτῶν ὡς μὴ 

περ ae Jatepov VEDI, εἶτα TO AVTLTETOVUOS ἡ θυ τουτέστιν 
ἢ r ᾿ > , 

ita 4 ἀνταλλαγὴ HELIS ἔσται τὸ λεγόμενον, Ftor τὸ χατὰ ἀναλογίαν 
‘ [0] 

» 
2 Sa ‘ / Ἀν \ 2) ΄ NO. ~ ‘ ΄ > 

20 Ot ἴχαιον: εἰ OS 27 πρότερον Wea TO XATA ἀναλογίαν χαι ἰσασῦ ῇ TA DT007,- 

, 

ματα τῇ οἰχία, ody ἕξουσι τὰ ἴσα, ἀλλὰ τὰ ἄνισα" πλέον μὲν ὃ σχυτεύς, ν. 

σ Cc Saar, ie Vv ἊΝ c 5 as σ \ ie 

OTL ἢ OLALA PELCWY τῶν ὑποδημάτων, ἔλαττον OF ὁ OLKOGOUNS, OTL TA ὑπο- 10 
+P! 

δήυατα ἐλάττω “Hs ἀξίας τοῦ οἰχήματος: ὥστε οὐδὲ συμμενεῖ ἢ χοινωνία 

τοῦ οἰχοδόμου χαὶ τοῦ σχυτέως. 

p. 1133216 Οὐ γὰρ ἐχ δύο ἰατρῶν γίνεται κοινωνία, ἀλλ᾽ ἐξ ἰατροῦ 
to or 

χαὶ γεωργοῦ. 

Εἰπὼν ὅτι οὐϑὲν χωλύει χρεῖττον εἶναι τὸ ϑατέρου ἔργον ἣ τὸ ϑατέρου 3 

τοῦτο διὰ τῶν λεγομένων νῦν δείχνυσι. δυνάμει λέγω ν “ei μὲν γὰρ ἦσαν 1Ὁ 

gece ot Se ἰατροὶ ἢ dupdtepot σχυτεῖς, οὐχ av ἣν τὸ ὑπο 

80 ἔργον χρεῖττον 7 τὸ ϑατέρου" ἐπεὶ δὲ διαφέρουσιν of τεχνῖται, ἐνδέ oe: TO 

μὲν ϑατέρου εἶναι χρεῖττον, τὸ δὲ ϑατέρου χεῖρον. xat ὅλως ἑτέρων 

χαὶ οὐκ ἴσων. προσέϑηχε τῷ ἑτέρων τὸ οὐχ ἴσων, διότι ὧν τὰ ἔργα 

ἕτερα καὶ οὐχ ἴσα, ἀνάγκη χαὶ τοὺς τεχνίτας ἀνίσους εἶναι. δεῖ δέ, εἰ 

μέλλει χοινωνία εἶναι χαὶ πόλις, ἑτέρους εἶναι τοὺς χοινωνοῦντας τῆς πολιτείας. 
, v Vs ~ af ‘ oy, 

do πόλις οὔτε ἄλλη τις γίνεται χοινωνία Ex τῶν πᾶντα τὰ ἐργὰ 
σι Φ ς εὶ [0] 

> 

Sone > ATR τ ξλγταξια ταῦ OO TANEOTOUO gq. Ε-: Seer 2 
ἐργαζομένων. εἰ γὰρ πάντες τὰ αὐτὰ ἐργάζονται, ἔχαστος AV ἔχοι τά EXAGTOD, 20 

2 post ὑποδήματα add. ἐπιζευγνυμένη 5 7 χαὶ] χατὰ ἃ 9 ἴσον ἃ 

11 post ὥστε add. zai 5 14 διπλασία ἃ χαὶ ἡ οἰκία δηλονότι coll. ἃ 

18 ὑπερέχει ἃ 19 εἴτα om. S 21 σχυτεύς] οἰχοδόμος S 22 οἰκοδόμος} 

σχυτεὺς S 27 ϑάτερον ἔργον Sa 30 ἣ τὸ] τοῦ ἃ 82 τῷ ei τῷ 

ἑτέρῳ ἃ: τὸ ἑτέρων 5 34 χοινωνίαν εἶναι χαὶ πολιτείαν a 30 πόλιν 

πάντα] παντὸς 5: πάντων a ἔργα] αὐτὰ Sa 
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ιῷ qo. 

30 

MICHAEL IN ETHIC. NICOM. E 8 [Arist. p. 1183416. 19] 35 

o ΄ σ » \ as xs lv »O 

χαὶ οὕτω πάντες ἕν τι ἔσονται χαὶ υνηδένες μμηδένων χρῃΐζοντες" ἢ γὰρ 08" 

to) 

= 

On A [0] vy x 2 χρεία πλειόνων, πλείονες δὲ of διαφέροντες. of γὰρ τὰ αὖτ 

ἐργαζόμενοι χἂν πλείους ὦσιν ὡς ἀνϑρωποι, ἀλλ᾿ ὡς τὰ αὐτὰ ὯΝ ργαζόμενοι 

πᾶντες εἷς εἰσιν. ὥστε εἰ μέλλει χοινωνία εἶναι, Get ἑτέρους εἶναι χαὶ μὴ 

ἴσους. ἣ γὰρ τῶν χρησίμων χαὶ λειπόντων ἐχάστῳ λῆψις χαὶ δόσις αἰτία 

τῆς χοινωνίας. ἐπεὶ τοίνυν μὴ οἷόν ee ἐστιν ἕχαστον ἅπαντα ἐρῚ 

ὧν yonter, διαφέροντας ἀνάγχη εἶναι τοὺς τὰ a χρειώδη ἐργαζομένους (εἰ 2% 

ΕΠ Ὰ 
αςεσῦϑαι 

ld \ Vv 

δ᾽ οὗτοι διαφέροντες, χαὶ τὰ ἔργα ee) εἶθ᾽ οὕτως γενέσϑαι τὴν ἄμειψιν 

χαὶ ἀνταλλαγὴν τῶν χοινῶν: οὕτω γὰρ ἂν τὸ ἴσον ἔχοιεν. 

~ xv r 

p. 1133219 Διὸ πάντα συμβλητὰ det πως εἶναι, ὧν ἐστιν ἀλλαγή. 

Τὸ συμβλητὰ ἀντὶ τοῦ λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα χαὶ σύγχρισιν, τουτέστι 35 

τιμᾶσϑαι χαὶ ὡρισμένην εἶναι τὴν ἑχάστου τιμήν. διὰ τοῦτο τὰ νομίσματα 

εὕρηται: μετρεῖ γὰρ πάντων τὴν ἀξίαν χαὶ ἐπ᾽ ὄψιν τίϑησι χαὶ δήλην ποιεῖ 

τὴν ἑχάστου ὑπεροχὴν χαὶ ἔλλειψιν. δήλου μὲν γὰρ ὄντος ὅτι ὑπερέχει 

ἣ οἰχία τῶν β ὑποδημάτων, τῆς δ᾽ ὑπεροχῆς ἀδήλου οὔσης πόση τίς ἐστι, 
τὸ νόμισμα ταύτην ἐμφανὴ χαϑίστησιν. εὑρόντες γὰρ ὅτι a oluta ἐστὶν 
γδ y Yo. Q Le. ἀξία, εἰ ἔτυχε, νομισμάτων t, τὰ δὲ β ὑποδήματα ἑνός, ἔχομεν ὅσον ὕπερ 

~ ΄ | οἰχία τῶν ὑποδημάτων χαὶ ὅσον ἐλλείπει τὰ ὑποδήματα τῆς οἰχίας. 40 

p 7, οἰχία δέχα ἐστὶν ἀξία νομισμάτων, τὰ ὃὲ ὑποδήματα νομΐί- 

Guatos ἑνός, ἢ ὑπεροχὴ τῆς οἰχίας πρὸς τὰ ὑποδήματά ἐστιν νομισμάτων 
\ c 

. ἰσασϑήσεται δὲ ἢ οἰκία χαὶ τὰ ὑποδήματα οὕτως. ἐπεὶ τὰ β ὑποδήματα 

évds ἐστι νομίσματος ἄξια, ἔσται τὰ x ὑποδήματα νομισμάτων « ἄξια" ἔστι 

δὲ ual ἢ οἰχία τῶν αὐτῶν δέχα νομισμάτων ἀξία" τὰ ἄρα χ ὑποδήματα τὰ 
αὐτά εἰσι τῇ οἰχίᾳ χαὶ ἴσα. (ὥστε) ἂν x ὑποδήματα λαβὼν ὃ οἰχοδόμος 
ἀπὸ τοῦ σχυτέως δοίη αὐτῷ τὴν οἰχίαν, ἔσται τὸ ἀντιπεπονθὸς χατὰ τὴν 43 

ἀναλογίαν δίχαιον χαὶ ἴσον. χαὶ ὁρᾷς ὅπως τὰ νομίσματα ἀνάλογόν εἰσι 

τῷ διχαστῇ. ὡς yao ἐπὶ τοῦ ἐπανορϑωτιχοῦ διχαίου τῇ τοῦ διχαστοῦ 

μεσότητι ἐγινώσχομεν πόσον δεῖ ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πλεονέχτου χαὶ oa ct 

τῷ ἀδιχηϑέντι (μέσον γὰρ πίπτων ὃ διχαστὴς τοῦ ἠδικηχότος χαὶ ἠδικημένου 

ἐποίει ἀυμφοτέρων τὴν ὑπεροχὴν χαὶ τὴν ἔλλειψιν δήλην), οὕτως χανταῦϑα 
ε 

τῇ παραϑέσει τῶν νομισμάτων εὕρομεν τὴν τῆς οἰχίας πρὸς τὰ ὑποδήματα [ ih 

i Ae χαλῶς ἄρα εἴρηχεν a γίνεταί πως μέσον τὸ νόμισμα" 50 

χανὼν i? χαὶ χριτήριον γίνεται τῆς ἀρετῆς τοῦ οἰχήματος χαὶ τῶν ὑποδη- 

μάτων, ὡς χαὶ 6 διχαστὴς τῆς πλεονεξίας χαὶ μειονεξίας. δεῖ τοίνυν, 

1 μηδὲν μηδένων S 8 πλείονες εἰσὶν οἱ ἄνϑρωποι 5 ἀλλ᾽ οὖν ὡς 5 4 εἷς πάντες coll. 5 

ὃ εἰ γὰρ 8 ὃ διαφέροντες] διαφέρονται ἃ ἔργα διαφέρουσιν ἃ 9 χοινωνιῶν S: 
χοινωνῶν a 11 Τῷ a συμβλητὸν S ἀντὶ τοῦ] αὐτὸ S: πάντα a 

ἔχει S 15 ἀδήλης Ba 17 νομίσματα S: νομίσματος a ὅσα a 

19 post ὑποδήματα add. ταῦτα S 20. 21 νομίσματα ὃ 8 24 ὥστε addidi 

λάβει a 25 thy post xata om. Sa 27 ante dtxatov add. tod a 39 ἀρετῆς] ὑπερ- 

οχῆς τε S 94 χαὶ τῆς μειονεξίας S post τοίνυν add. ὅμως 8 
om 
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O2 
‘ 

τὴν οἰχίαν. ἣν ὃὲ 6 οἰχοδόμος διπλασίων τοῦ σχυτοτόμου δεῖ δὴ διπλα- 
, c ” ᾿ ~ , ΄ > 

σιάσαι τὰ ὑποδήματα, χαὶ ἔσονται ἴσα τῇ οἰκία. εἰ γάρ ἐστιν ἢ οἰχία ὃ, 
ay > \ in ΄ as μ᾿ ~ \ ay τὰ δὲ ὑποδήματα B, εἰ διπλασιασϑῇ τὰ B, ἔσται ὃ. εἰ γὰρ μὴ ἔσται ἰσότης, 

περ ὃ οἰχοδόμος πρὸς σχυτοτόμον, τοῦτο γενέσϑαι τὰ ὑποδήματα πρὸς ὑδυ 

οὐχ ἔσται ἀλλαγὴ οὐδὲ χοινωνία" μετρηϑήσονται δὲ χαὶ ἰσασϑήσονται 69r 

ἑνί τινι, οἷον τῷ νομίσματι, χαὶ εἴρηται πῶς. τοῦτο δέ ἐστι τῇ μὲν 
SEO AA OL A? te Ἢ / \ Vv. ΄ - A 5 ΄ , 3 \ -Ξ 

ἀληθείᾳ 7 NONE. τὸ αἴτιον, φησί, τῆς πρὸς ἀλλήλους χοινωνίας ἐστὶν ἢ 

χρεία" ae yap τὸ χρήζειν ἕκαστον ἡμῶν πολλῶν, wy οἷόν τε δὲ εἶναι, ὡς 
ΣΡ παρ) Sion Aras ἐργάζεσὺ ἮΝ ΡΠ VEIGINACO) χαὶ πρότερον εἴρηται, πάντα ἐργάζεσθαι ὧν χρῃΐζξει, χοινωνοῦμεν ἀλλήλοις. 

ὅτι δὲ τῆς χοινωνίας ἢ χρεία ἐστὶν αἰτία, λον ἐφ᾽ ὧν μὴ δέονται ϑάτεροι 

ϑατέρων. ὅταν γὰρ wh δέηται 6 γεωργὸς ὑποδημάτων 7 ὁ σχυτοτόμος 
, 

σίτου, οὐδὲ χοινωνία τούτων ἐστί: δεηϑέντες δὲ nama χαὶ ὃ γεωργὸς 
! 

τῶν τοῦ σχυτέως χαὶ 6 σχυτεὺς τῶν τοῦ γεωργοῦ ἔργων, εὐϑὺς χοινωνῆσαι 
5 ~ » “aN ne ς τοὴς vont σπεύδουσι τῶν ἀλλήλων Epywv. ἀλλ ἐπεὶ πολλάχις ὃ ΠΝ σχυτεὺς χρῃζει 

~ ~ Vv b> ~ > I ~ 

THY TOD οἰχοδόμου ἔργων ἣ τοῦ γεωργοῦ, ὃ δὲ οἰχοδόμος 7 γεωργὸς τῶν 
~ i , Vv % ~ 

τοῦ σχυτέως οὐ ypstav ἔχει ἔργων, ἀντάλλαγμα τῆς χρείας γέγονε τὸ νόμισμα, 

χαὶ διδόχυεν ἀντὶ ὑποδημάτων 7 σίτου 7 οἰχίας νομίσματα χατὰ συνϑήχην. 
NNN ~ ΄ = ~ σ 5 ΄ 5 \ , \ Qs 

χαὶ διὰ τοῦτο νόμισυα xahettar, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ χαὶ ὕξέσει 
, 

ἡμετέρα, xat ἐφ᾽ ἡυῖν ἄχρησ Tov ποιῆσαι αὐτό: εἰ γὰρ ϑελήσομεν διδόναι ἃ 
Vv 3 ἐς » Ξ ee BN 4 

ἔχομεν χαὶ λαμβάνεν ἃ μὴ ἔχομεν, ἄχρηστον ἔσται τὸ νόμισμα. 

Ρ. 1138181 Ἔσται δὴ ἀντιπεπονθϑός, ὅταν ἰσασϑῇ, ὥστε ὅπερ 

γεωργὸς πρὸς σχυτοτόμον. 

Ὅταν, φησίν, ἰσα σϑ ῇ τὰ ἔργα, ἔσται τὸ ἀντιπεπονϑθὸς δίκαιον, ὡς εἶναι 

ὡς 6 γεωργὸς πρὸς τὸν σχυτοτόμον, τὸ ἔργον τοῦ σχυτοτόμου πρὸς 

τὸ τοῦ γεωργοῦ. εἰ γάρ ἐστιν ὁ Ve@nies διπλασίων τοῦ σχυτοτόυου, ὑτ 

ἄρα ὃ σχυτοτόμος τοῦ γεωργοῦ" χαὶ τὰ ὑποδήματα ἄρα ἡμίση τοῦ σίτου. εἰ οὖν 

διπλασιασϑ ῇ τὰ ὑποδήματα, ὡς εἶναι, ὡς ὁ γεωργὸς πρὸς τὸν σχυτέα, τὰ ὕπο- 

δήματα τὰ διπλασιασϑέντα nes τὰ ὑποδήματα τὰ ἐξ ἀρχῆς τὰ ὄντα ἡμίση τοῦ 
[4 ΜΝ 

σίτου, ἔσται τὰ ὑποδήματα ἴσα τῷ a χαὶ τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίχαιον χατὰ 
ὌΝ τὴν γεωμετριχὴν ἀναλογίαν. ὅτις γίνεται ἐν τέτρασιν ὅροις. δείξει δὲ ὕστερον vf) {© pat (Ἴ f | Ls pes I* CLA τετρ ρ 5 ~ Φ Φ ρ 

σ A 

οτι χαὶι ὧν ν τρισὶν ὅροις γίνεταί πως χαὶ χατὰ τοῦτο ὑπάγεται τῇ ἀριϑμητιχῇ 

ἀναλογίᾳ. χαὶ εἴη ἂν ἢ μὲν ἀντίδοσις καὶ ἀνταλλαγὴ χατὰ τὴν γεωμετριχὴν 

ἀναλογίαν, ἢ ὃὲ ἔχϑεσις τῆς ἀναλογίας xat τῆς ἰσότητος τῶν ἐν τῇ ἀντιδόσει 
\ ~ 

γινομένων διὰ τῆς ἀριϑμητιχῆς χαὶ ἐχείνῃ προσχρωμένη. 

1 τοῦτο] οὕτως Sa supra scr. B “γενέσϑω S 2 δὴ seripsi: δὲ libri 

ante διπλασιάσαι add. χαὶ a 2.3 διπλασιάσασϑαι S 10 αἴτιον a 

1 ἢ ὃ σχυτεὺς Sa 13 τῶν post γεωργὸς om. S TOD σχυτοτόμου a 

σχυτοτόμος a 17 διδόαμεν det τὸ τοῦ ὑποδήματος S 25 ἥμισυ Ba 

26 ἥμισυ Sa 27 σχυτοτόμον a 28 ἥμισυ S 29 τῷ σίτῳ] τοῦ 
ως ἴσου Ba 92 ἂν εἰ μὲν 8 33 post τῇ add. αὐτῇ S 

ou 

10 

15 

20 
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», 1133433 His μα 6 ἀναλογίας οὐ ὃεῖ ἄγει ιν, ὅταν ἀλλάξωνται 69r Ι é \ 
᾽ν > Se ΄ ΄ 

εἰ δὲ μή, ἀμφοτέρας ἕξει τὰς ὑπεροχᾶς. 

ς ‘ ΄ Ν > \ ~ + 

H ὑπεροχὴ λέγεται χαὶ ἐπὶ τῆς ὑ ane χαὶ τῆς ἐλλείψεως, χαὶ 
v , ce a ’ 27 > @ v ce 
ἔϑος ἐστὶ λέγειν “εἰς ὑπερβολὴν ἐδόϑη αὐτῷ πολλά, χαὶ ἔμπαλιν ““ εἰς 

Ξ , xy 7 γ ςς ΄ -“ + ΄ , > 7} 

5 ὑπερβολὴν ἐδόϑη αὐτῷ ὀλίγα᾽᾽, χαὶ “els ae ὅδε πλούσιός ἐστι, 
{ἢ ΄ Ay σ᾿ , eS, ~ ss v σον 

χαὶ αὖ ““εἰς ὑπερβολὴν ὅδε πένης, ἴσον λέγοντες τῷ λίαν ἔχει Gd 
΄ ΄ Ve a7 ~ \ 7» ~ 

χρήματα πολλά, χαὶ λίαν ὅδε ὀλίγα. xual τὸ μὲν τῆς λέξεως τοιοῦτον 30 
a) >\ / ~ Ἃ ¥. \ > 5 , - ἘΞΑ: potas \ ~ 

ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτον ἄν εἴη" τὰς ἀναλογίας τῶν τεχνιτῶν χαὶ τῶν 
» Ὕ > a ~ ~ \ ~ 3 “ ΟΝ | Ce: 

ἔργων, ἃ ἐργάζονται, δεῖ ποιεῖν πρὸ tod ἀλλάξασϑαι χατὰ tov ὑφηγη- 

10 μένον τρόπον. Wines yao τῆς ἀναλογίας πρὸ τῆς ἀλλαγῆς, peta δὲ 

τοῦτο τῆς ἀνταλλαγῆς, ἔσται ἢ ἀντίδοσις ual ἢ ἀλλαγὴ ἴση καὶ διχαία, 

χαὶ εἰς τὸ σχῆμα τῆς ἀναλογίας ἀναχϑήσεται, ὡς εἶναι, ὡς ὃ οἰχοδόμος 

πρὸς τὸν σχυτοτόμον, οὕτως ὃ οἰχοδόμος μετὰ τῆς οἰχίας πρὸς τὸν σχυτέα 

μετὰ τῶν ὑποδημάτων. ὡς yao ὑπερέχει ὃ οἰχοδόμος τοῦ σχυτέως, οὕτω 80 

15 “at ὁ οἰχοδόμος usta τῆς οἰχίας τοῦ σχυτέως μετὰ τῶν OT ane Bute πρὸ 
- > ~ \ ~ ’ a + , , 

τῆς ἀλλαγῆς δηλονότι. χαὶ det thy τοιαύτην ἀνισότητα τῆς olutas πρὸς | f | ] f Ί 
\ {2 Q 7 2 5 Ω.2 >. oa > \ > ΄ 

τὰ ὑποδήματα ἰσασϑηναι" ἰσασϑήσεται ὃὲ οὕτως. ἐπεὶ γὰρ διπλῇ ἐστιν ἢ 
beard ~ 

οἰχία τῶν ὑποδημάτων, εἰ διπλασιασϑῇῃ τὰ ὑποδήματα 8 ὄντα ual γένητα' 
Ἐν ΠῚ il Π ἱ ἱ i 

v ΄ ~ > o ~ Chae, 
ὃ, ἔσται ὃ ὑποδήματα ἴσα τ οἰχία." χαὶ οὕτως τῆς ἰσότητης yey ονυίας, εἰ i! if f Ί 

6 wiv οἰχηδόυος τὰ ὃ ὑποδήυατα χαὶ ὃ σχυτεὺς τὴν οἰχίαν. ἔσται é i! 
ia as ~ x ΄ ~ “" 

ὃ οἰχοδόμος μετὰ τῶν ὃ ἀολ δηλ νοΣ ἴσος τῷ σχυτεῖ μετὰ τῆς οἰχίας. 40 
\ r, 

\ ~ > a6, 

Ψ 
\ \ > > 

TEL γάρ OA τὴν τῆς οἰχίας πρὸς τὰ ὑποδήματα ὑπεροχὴν EAEYETO δ οἶχο- 

oo ὧν 

ν 

’ ~ 

pos ὑπερέχειν τοῦ σχυτέως, ἰσασϑέντων τῶν ὑποδημάτων τῇ οἰχία ἔσται 

ὁ οἰκοδόμος ἴσος τῷ σχυτεῖ. τοῖς δὲ ἴσοις ἴσα ἐὰν προστεϑῇ, τὰ ὅλα ἴσα 
Μ 4 » 

25 ἔσται, (ote) εἴη ἂν χαὶ 6 οἰχοδόμος peta τῶν O00 ἀμ του ἴσος τῷ σχυτεῖ 
\ ~ ~ ms ~ > ΄ 

μετὰ τῆς οἰχίας. Ost οὖν, φησί, πὸ τῆς ἀλλαγῆς ποιεῖσθαι τὴν ἀναλογίαν 
, ~ ~ ~ Vv ᾽ν 5» 

χαὶ ἰσάζειν δι’ αὐτῆς τὰ τῶν τεχνιτῶν εργά. ἐξ δὲ wr, ἀμφοτέρας 
on \ c ΄ ΄ > AN > ~ \ \ > > ΄ > ΄ = 

ἕξει tas ὑπεροχάς, τουτέστιν: ef ὃὲ ὁπλῶς χαὶ χωρὶς ἀναλογίας ἀλλά- 45 
» ΄ ~ vv > ΄ > 

ξονται, Excitepos τῶν ἄχρων, ἤτοι 6 οἰχοδόμος ual ὃ σχυτεύς, ἀμφοτέρας 
σ᾿ ΕΝ Οὐ Fis Ἃ \ “ft. - 7 \ awake v \ 

cos s nS Ss δ O υ ς τῷ } TO . SUL [- 80 ἕξει τὰς ὑπεροχάς. ἂν γὰρ λάβῃ ὃ οἰχοδόμος τὰ β ὑποδήματ α, ἔσται μὲν 
Ὁ / / ΄ > Y 33 ct ¢ > 

ὑπερέχων ὡς οἰχοδόμος, ὑπερεχόμενος δὲ χαὶ ΕΝ ὡς τὰ β ὑποδήματα 

ἔχων, χαὶ ὁ σχυτεὺς ὁμοίως ὡς μὲν σχυτεὺς ἐλλείπων χα 
ὡς δὲ ἔχων τὴν olxtay ὑπερέχων. ὥστε τοὺς οὕτως ἁπλῶς ὃ 
ἀλλασσομένους μάταιόν ἐστι μετὰ τὴν ἀλλαγὴν πειρᾶσϑαι εἰς oe ἄγειν 50 

35 ἀναλογίας. χαὶ οὐ μόνον μάταιον, ἀλλὰ χαὶ ἀδύνατον: οὐ γὰρ δύναται ἐπ 

τῆς ἀλλαγῆς τῆς δίχο. ἀναλογίας ete) ots εἶναι, ὡς 6 οἰχοδόυος πρὸς τὸν 
σχυτέα, οὕτως ὃ οἰχοδόμος μετὰ τῶν β ὑποδημάτων πρὸς τὸν σχυτέα 

1 Εἰς ---ἀλλάξωνται om. ἃ 2 ἀμφότερα S ὃ χαὶ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως S 

4 πολλά] ὀλίγα S 5 ὀλίγα) πολλὰ S 11 ἡ post xatom. ὃ 12 et 13 

οἰκοδόμος γεωργὸς B 14 οἰχοδόμος) γεωργὸς Ba 15 οἰχοδόμος scripsi: γεωργὸς 

libri τῆς olxtas] τοῦ σίτου Sa 11 ἐπειδὴ γὰρ 5 29 ἑχάτερα ἃ 

80 ἂν] εἰ ἃ 33 δύναται] δυνατὸν a 37 σχύτεον utrobique a 
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ΩΝ 
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ἄλλου τινός. ξεστατον OF 
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p. 11336 Ὅτι δὲ ἢ χρεία 

4 co 

χαὶι πρότ ερὸν OTL 

, ’,ὔ 

πάλιν τούτων 
‘ ΄ / 

yap ὁ ὑὲν τις 
~ wv Vv ¢ Si ΞΔ 

(TOV EYWY οἴνου, O OE τὸν 
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5 ΣΝ 
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p. 1133010 Ὑ 

ὥς εὖ ὕρ 

το σίτου 7, οἴνου 

ται νόμισυα, 
IS. 

Ox πεὺςξ ξοξι 
ο 

ὑποδηυάτων οὐχ ἔγρηζεν, 7, ὑποῦὴ στα) ΠΧ SY PTE » ἢ 

, PNY \ ~ 

GUUTOTOWOS OVOEVOS τῶν 

, δ , 

EPLOTAGEWS το VOULG ULE 

o> 

δημαάτων χαὶ ey setae 

~ Vs 

τοῦ νομίσματος ἴδοι ἄν τις 1! 

δεόμεϑα χαὶ ἐν χρείᾳ εόμεϑα “at ἐν χρεία 
agen wie: 
ἴσον δύναται, ἀλλὰ μεταπ 
“Ἃ 5 “MOY is x σ΄ 

τ OUOEY Ἢ CAATTOV ij ge Ou. 
44 

αὐτῷ τῶν ἀλλασσου, ένων 
U 5 

VOULOWE. ἀλλὰ πότε δύναται 

μὲν ταῖς εὐϑηνίαις 
, ~ ~ αν, 

TAYTWY τῶν χαρπῶν OUOEV* 

τοις 
ΝᾺ 

ἑαυτῷ χαὶ ἑαυτοῦ ἀνταὰ 
, \ Ὑ ~ \ 

συμμετρα TA ἔργα TOLEL χαὶι 

τὸ om. S μὲν om. a 

12 ἰδίᾳ 
16 6 post 7 om. S 

ay ἃ “οινωνοῦσιν 
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21 δεηϑεῖς ἃ 24 φησι] λέγει a 

ὥσπερ 5 25 ws] οὐ Β 
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΄ \ 3 ~ / 
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Vv εν 
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΄ σ “ v 
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ἌΡ, ~ Ns 
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e \ , / ΠῚ \ \ 
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5 ~ X 
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σ a7 c Ss ΄ 
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5 
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=) 
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,.) 
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Ik 
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x, - Ay, 
Syee Kee 

“ΛΝ ~ 

ως υαλλον VE τοῦτο 

χαὶ πάντων 

οὐδεὶς σῖτον 
΄ 

> , 
ἐχόντων 

προϑυμεῖται. 

10 6 om. S 

χρείᾳ εἶναι S 

8 μέν τι 5 

τῷ μὴ ἀλλήλων ἐν 

19 

post φησι add. χαὶ τοῦτο φησὶ 

εὕρηται om. 

28 ἢ ἔλαττον 7 οὐδὲν coll. a 

do ἑαυτῷ] ἑαυτὸν § 

20 πὸ 
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» post Sg) 
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ἂν I c 3 ‘ 
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~ 
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oO \ lA > 5 , / 
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- ~ ~ , \ \ acy ~ 

σχυτεὺς δίδωσι τῷ γεωργῷ TO νόμισμα, χαὶ φησὶν ἔχε τοῦτο ἀντὶ 

δεηϑῇς, 

χαὶ 

ἣν 
μ 1 

πῶς OF 

- 
> 

ται, οὐχ GAAT- 

dy εν be 

it 

ἐδέοντο ὑποδημάτων, ὃ δὲ 

τοιαύτης 

\ 

Nese 
Cc 

UTO- 

ληψόμεϑα 
΄ Ly 

πᾶσχει μὲν οὖν 

τοῦτο, τὸ νόμισμά 

acon 
‘ 

ἀρχοῦντα 

τὸ νόμισμα 

" 

© 

5 

10 

25 

11 6 τὰς] 

15 εὕρη 

(18) ponit S 

τὸ νόμισμα Ba 

29 προέχει a 

- 
[5 

x 
ο 



σι 

10 

90 

MICHAEL IN ETHIC. NICOM. ΚΕ 8 [Arist. p. 1199017] 39 

p. 1133017 Οὔτε yap μὴ οὔσης ἀλλαγῆς χοινωνία ἂν εἴη. 69v 

ή 

Εἰπὼν ὅτι τὸ νόμισμα ὥσπερ μέσον ἥτο! μέτρον γεγονὸς ἰσάζει χαὶ σύμ- 

μετρα ποιεῖ (σύμμετρα γάρ φασιν of γεωμέτραι τὰ τῷ αὐτιῦῷ μέτρῳ μετρού- 
‘ 

μενα) πῶς σύμμετρα ποιεῖ, λέγει" εἰ μὴ ἦν ἀλλαγή, χοινωνία οὐχ ἂν ἦν. ἔστι 
δὲ ἢ τοῦ λόγου σύνϑεσις τοιαύτη" 4 χοινωνία ἐστί, διότι ἀλλάσσομεν, ἀλλάσσο- 

μ. 4 > 

μεν δὲ διὰ τὴν ἰσότητα, ἴσα δὲ γίνεται διὰ τὴν συμμετρ tw, συμμετρία GF διὰ 
’΄ Ν / 

τὸ νόμισμα. ὥστε μὴ ὄντος νουΐίσυατος συμμετρία οὐχ ἔσται, συμμετρίας GE 
‘ Vv ~ iP) ΄ , 

un οὔσης οὐδ᾽ ἀλλαγή, τῆς δ᾽ ἀλλαγῆς οἰχομένης οἴχεται ual ἢ χοινωνία. 40 

τῇ μὲν οὖν ἀληϑείᾳ ἀδύνατον τὰ τοσοῦτον δ'αφέροντα σύμμετρα 

γενέσϑαι. εἰ χυρίως σύμμετρα τὰ ὉΠ ἢ δύνανται γενέσϑαι, οἷον ἀριϑμοὶ 

ἀριϑυοῖς χαὶ μεγέϑη μεγέϑεσι, τὰ ἀπ᾿ ἀλλήλων τοσοῦτον διεστῶτα ἀδύνατον 
\ 

σύμμετρα γενέσϑαι. τὰ γὰρ σύμμετρα χοινῷ μορίῳ χαταμετροῦνται, ἀριϑμοὶ 
\ μ᾿ > ~ ΄ Μ ΄ ~ ~ 

ἀριϑμῷ, τὰ μεγέϑη μεγέϑει, τὸ δὲ νόμισμα οὐχ ἔστι μόριον τῶν ἐν τῇ 
‘ 

i 

ar 
s\,3 ~ ~ 5 ΄ ΄ ~ » 

ar, οὔτε γὰρ τῶν Boon βατῶν ἐστὶ μόριον οὔτε τοῦ οἴνου Ἢ: γὰρ 

ἂν ἣ οἶνος ἣ ὑπόδημα) οὔτε ἄλλου οὐδενός. γίνεται OF μέτρον τῆς χατὰ τὴν 

χρείαν αὐτῶν συμμετρίας" ὅταν μὲν γάρ ἐστι πολλὴ χρεία τῶν saan. 45 
“οὔ ΕΠ: ἊΣ “ΠΩ any Ps hy ayy ἜΣ TS PCL ASITAL Ee mar “ὐ τί μἱχρόν, ὅταν δὲ σμιχρᾶά, μέγα. ἐν μὲν γὰρ ταῖς εὐϑιηνίαις μέγα χαὶ τίμιον, 

ΡΣ S\ ~ >] 7 ΄ , , \ 

ἐν ὃξ tats ἐνδείαις χαὶ μάλιστα ταῖς μεγίσταις, πάμπαν σμιχρότατον χαὶ 
» ~ 7 σ ox ee) » ν᾿ > ~ 

ἄτιμον. det οὖν, φησίν, ἕν τι εἶναι, dt οὗ σύμμετρα γενήσεται τὰ Ev ταῖς 
, ~ ΟΝ ΄ ~ 

ἀλλαγαῖς, τουτέστι Get ἕν τι εἶναι τὸ μετροῦν αὐτά, χαὶ εἶναι ἡ WOOLOY τῶν 
3 ‘ 1) we] Yt 

= a Oe ¢ ΄ \ Fhe ΄ ¥4 ee ἌΣ Qe2e = 
μετρουμένων, ἀλλ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως χαὶ συνϑήχῃ ἡμετέρα ὡς μέτρον λαμβανε- 

Δ QA \ \ Ω.2 s , AP a 
oat, ὃ χαὶ νόμισμα λέγεται διὰ τὸ χατὰ συνθϑήχην γεγονέναι μέτρον. χαὶ 50 

5 ’ 

txt ere αὐτῷ τὰ ava. οἰχία A, μναῖ δέκα B, χλίνη Τ᾿. ἐν τῷ 
X χλίνῃ Γ λείπει τὸ μιᾶς μνᾶς. εἰπὼν ὃὲ ὅτι τὸ νόμισμα μέσον χαὶ 

wétpov γίνεται ἐν ταῖς ἀλλαγαῖς χαὶ ἰσάζει πάντα, δείχνυσιν διὰ τούτων, 
, ~ ’ ~ \ 

λέγω δὴ τὸ πῶς τὸ νόμισμα μεσότης γίνεται ual πῶς τούτῳ μετρεῖται χαὶ 

πῶς λαμβανόμενον μέσον αὐτῶν εὑρίσχεται. χαὶ λαμβάνει εἰς τὴν δεῖξιν 

οἰχίαν, % ἐστι ἔργον οἰχοδόμου ἐφ’ ᾧ τὸ A, δέχα GF μνᾶς ἢ νομίσματα, 
\ l4 3 ~ 5. \ > \ , ~ 

ExTOVOS STL TOV ES χαὶ ἐπεὶ TAVTA TLUATAL ἐπὶ τοῦ B, χλίνην δὲ. ἔργον 
- 

~ , ~ , ‘ ‘ ~ 

νομίσματι γνωριοῦμεν πόσαι χλῖναι ἀντάξιαι τῆς οἰχίας" πέντε γὰρ μνῶν 
v oa o ΄ ΄ ~ , ~ 4. \ τῷ 

οὔσης ἀξίας τῆς οἰχίας ἥμισύ ἐστιν ἢ οἰχία τῶν δέχα μνῶν. ἀλλὰ “al τῆς 
“ῳ v ms se a2 ΄ " ε Wy. ~ x¢ ~ 

χλίνης μιᾶς οὔσης μνᾶς ἀξίας, δέχατόν ἐστιν ἢ χλίνη τῶν Gexa μνῶν. 
Vv ᾿ σ - g7 

cott 65 ἥμισυ τῶν δέχα τ ι ε' τῶν δὴ ε τῶν ἡυίΐίσεων πέμπτον ἐστὶν ἢ Q- 

x a. ΄ »" » -- τω ΄ , v bite 

χλίνη. ἦν δὲ  olxia Ὲ μνῶν, ἢ χλίνη ἄρα τῆς οἰκίας πέμπτο a (». a al 

τ 
τοῦ νομίσματος, ἔστω οἰχία ἀξία | πέντε μνῶν, ἢ δὲ χλίνη μιᾶς μνᾶς. τῷ δὴ τῦτ 

> 

1 yap μὴ BS Arist. Mb: yap ἂν μὴ a Arist. vulg. ἂν εἴη BS: ety Arist. Ob: ἦν a 

Arist. vulg. ὃ μέτρον a ὃ διὸ 8 6 οἱ 7 συμμετρία] σύμμετρα S 

Ἴ οὐχ ἔστι S 9.10 σύμμετρα γίνεσθαι S 18 ἂν ὁ οἶνος ὃ 11 μιχρόν] 
υιχρὰ S 18 σμιχρότητα ἃ 19 σύμμετρον S 21 συνϑή κῆς ἡμετέρας ἃ 

23 τὰ αἰώνια a 24 post μνᾶς add. καὶ δεῖ προσυπακούειν αὐτὸ tv” ἡ τελεία ἡ λέξις 

λέγουσα οὕτω κλίνη 7 μιᾶς μνᾶς 5 29 χλίνη 5 80 τῷ νομίσματι Ba 

δὴ) δὲ ἃ 84 τῶν δὲ ε Sa 35 post οἰχία add. τῶν S 
~ 
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΄ v ~ 7 5 5 ‘fe ~ , 7 ~ ΔΑ o A) ~ Q/ ~ πέντε ἄρα χλῖναί εἰσιν ἀντάξιαι τῆς οἰχίας. τοῦτο δὲ εὕρηται διὰ τῶν δέχα 70r i 
΄ - ΄ \ > ; , ε > ~ , ΄ υνῶν μέσων τεϑεισῶν. αἵ μὲν οὖν ἀλλαγαί, ὡς ἐν ταῖς Πολιτείαις λέγεται, 

οὕτως ἐγίνοντο πρὸ τῆς τοῦ νουίσματος εὑρέσεως" χλῖναι γὰρ ἐδίδοντο ἀντὶ 
οἰχίας, χαὶ τἄλλα ὁμοίως. χαὶ τί γὰρ διαφέρει, πέντε χλίνας λαβεῖν καὶ 

5 δοῦναι οἰχίαν ἢ ε μνᾶς, ἐπεὶ 
| 

υνῶν εἰσιν ἄξιαι af χλῖναι; ταῦτα δείξας 

Ὁ. ὦ συμπεραίνεται λέγων τί μὲν οὖν ἱ OTL τὸ δίχαιον, τό τε διανευ ητιχὸν δηλονότι 
\ 

χαὶ τὸ ἐπανορϑωτιχόν, καὶ τὸ ἀντιχείμενον τούτοις ἄδιχον, εἴρηται, 

p. 1133030 Διωρισμένων δε το 

το 
των δῆλον ὅτι χαὶ ἢ διχαιοπραγία 10 

μέσον ἐστὶ ὃ 

10 Εἰ τὸ δίχαιον μέσον ἐστὶ τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος, ὅτι χαὶ τῆς 
πλεονεξίας χαὶ τῆς μειονεξίας μέσον, δῆλον ὅτι χαὶ τὸ τὰ δίκαια πράττειν 

χαὶ τὸ διχαιοπραγεῖν εἴη ἂν μέσον τοῦ τε πλεονεχτεῖν χαὶ πλεονεχτεῖσϑαι, 
΄ v “ Ν ~ \ δ Ὁ ~ σ \ in] ΄ , ΄ “ 

ἤτοι τοῦ ἀδιχεῖν χαὶ ἀδιχεῖσθαι" ὥστε χαὶ ἢ διχαιοπραγία μέση πλεονεξίας 15 
. 2 ΄ ΄ in , χαὶ μειονεξίας. ἢ δὲ διχαιοσύνη μεσότης ἐστὶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον 

15 ταῖς ἀρεταῖς. δείξας πῶς τὸ δίχαιον χαὶ τὸ διχαιοπραγεῖν μέσον χαὶ 

τίνων μέσον, διὰ τῆς ἐπανορϑωτιχῆς παραϑέσεως εὐλόγως ἐπιφέρει ὅτι ἢ 
διχαιοσύνη Bape ἐστὶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς προειρημέναις ἀρεταῖς. 
my 

~ 
' χεῖναι μὲν yap B χαχιῶν ἦσαν μεταξύ, ἢ μὲν ἀνδρία δειλίας χαὶ ϑρασύτητος, 

ἢ σωφρ conv ἀχολασίας χαὶ Gerais: χαὶ at ἄλλαι ὁμοίως μέσαι ὕπερ Eos 

20 χαὶ ἐνδείας τοῦ μέσου οὖσαι age ικαὶ χαὶ προαιρετιχαί" ἢ OF διχαιοσύνη οὐχέτι 20 

δύο χαχιῶν ἐστι μέση" μία γὰρ αὐτῇ ἐστιν ἐναντία ἢ ἀδικία, ἣ ϑεωρεῖται 

ἐν τῷ ἀδιχοῦντι καὶ ἀδιχουμένῳ, ὧν 6 μὲν ἀδιχῶν ἐστιν ὁ τὸ πλέον ἔχων, 

ὃ δ᾽ ἀδιχούμενος ὃ τὸ ἔλαττον, μέσον 6& τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος 7 
5 

διχαιοσύνη, τοῦ ἴσου οὖσα πραχτιχή" xal ἐπεὶ πραχτιχή ἐστι τοῦ ἴσου, τὸ 
Ὁ v A) “ ~ x 

25 ὃξ ἴσον μέσον, ual αὐτὴ dpa μεσότης, ὅτι τοῦ μέσου χαὶ ἴσου ἐστί. 

Ρ. 118441 Καὶ 7 μὲν διχαιοσύνη ἐστὶ xad’ ἣν ὁ δίχαιος λέγεται 9ὅ 

πραχτιχὸς χατὰ προαίρεσιν. 

ΠΠἄνυ χαλῶς προσέϑηχε τὸ κατὰ προαίρεσιν’ τῇ προαιρέσει γὰρ 
χαραχτηρίζεται ὃ σπουδαῖος χαὶ αἱ χατ᾽ ἀρετὰ Steer, b) \ e \ ς ἐνέργειαι. οὐ γὰρ 6 τὰ 

80 δίχαια πράττων ἐξ ἀνάγχης δίχαιος (τί γάρ, εἰ διὰ φόβον ἣ ἄλλο τι τοῦτο 

motets) GAN 6 Tpaatpobevos χαὶ πράττων ἐχεῖνός ἐστι δίκαιος. Ot ὧν δὲ 

λέγει ὑπογράφει χαὶ τὴν διχαιοσύνην, λέγων ἕξιν αὐτήν, xa? ἣν πραχτιχοί 

2 τιϑεισῶν S ἐν tats [loAttetats] Polit. A 9: πολιτίαις libri λέγει 5 

3 γὰρ ἐγίνοντο ἀντὶ 8 4 yap] ἂν 8 8 ὅτι xat ἡ Ba Arist. Mb: ὅτι ἡ S Arist. 

vulg. 12 τοῦ πλεονεχτεῖν καὶ tod mA. S 13 μέσον 8 15 ταῖς ἀρεταῖς BSa 

Arist. Ob: (qui pergit ταῖς πρότερον): ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς Arist. L>: ταῖς πρότερον ἀρ. 

Arist. vulg. 16 μέσων a 17 οὐ om. B 19 μέσον a 

ὑπερβολὴ S 20 ἐνδεία 5 21. 22 ἥτις ϑεωρητιχὴ ἐν τῷ S 

29 ἀρετὰς scripsi: αὐτὰς BS: αὐτὸν a 91 ἐστὶν ὁ δίχαιος 5 32 πραχτιχοὶ 

post γίνονται (p. 41,1) coll. ἃ 
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5 ‘ ‘ » ~ 

ἐστὶ to ev 70r [Ὁ] 

- ~ , v 

KATA προαίρεσιν γίνονται τῶν ἐν ταῖς χοινωνίαις ἴσων. τί 
ταῖς χοινωνίαις ἴσον, δι᾿ ὧν ἐπάγει λέγει" φησὶ γὰρ χαὶ διανεμητιχοὶ χαὶ 80 

~ a! / σ a ~n ΄ ΄ 

αὑτῷ πρὸς ἄλλον χαὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον. χἂν γὰρ ἑτέροις διανέμῃ τινά, 
A ? 5s σ DI ‘ \ v ¢ Pal ΄ - ‘ Vas ‘ 

τὸ χατ᾽ ἀξίαν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἴσον, ἑχάστῳ veuer, χἂν ἑαυτῷ xal ἄλλοις τὴν 
~ ΄ , ie ae ἘΞ 

5 διανέυησιν ποιῆται, οὐ τὸ πλέον αὐτὸς λαμβάνει, ἐχείνοις δ᾽ ἔλαττον δίδωσι, 
> \ \ v ΄ ~ 3 ΄ \ \ ΄ fy ΄ , " ,ὕ ‘ 

ἀλλὰ τὸ ἴσον ἑαυτῷ ἐπιφέρει χαὶ τὸ ἁρμόζον Exetvors διανέμει. χαὶ uvy- 

μονεύξι μὲν διὰ τούτων φανερῶς τοῦ ἐν ταῖς νομαῖς ἴσου, ἐνδείχνυται δὲ 

χαὶ περὶ τοῦ ἐν ταῖς ἐπανορϑώσεσιν: dua δὲ χαὶ πῶς χαὶ τίνων 7 δι- 

χαιοσύνη μεσότης ἐστί, φανερὸν ποιεῖ. χαὶ ὁ μὲν ἀδιχος ἀεὶ ἐπὶ μὲν τῶν 40 
δὰ ~ ‘ ἐξ ει τὼ ς \ } ee a ἌΝ ΓΝ εκῦνι : δ =)" Vv 3 ΄ 

10 ἀγαϑῶν τὸ πλέον αἱρεῖται zat λαμβάνει, ἐπὶ δὲ τῶν χαχῶν τὸ ἔλαττον, ὁ 
ὯΝ , ΕΞ Ν , \ 5 - c ~ v μ᾿ ν ᾿Ν ᾿ Te 

δὲ δίχαιος ἐπὶ πάντων τὸ ἀναλογοῦν ἑαυτῷ. εἴη ἂν οὖν διχαιοσύνη ἕξις 
do ἧς πραχτιχοί τε χαὶ προαχιρετιχοὶ γίνονται τοῦ ἐν ταῖς διανομαῖς χαὶ ταῖς 

es > , eles) \ \ ‘ 

ἐπανορϑώσεσιν ἴσου, ἢ δ᾽ ἀδιχία τοὐναντίον, ἀφ᾽ ἧς πραχτιχοὶ χαὶ πραιρετιχοὶ 

τοῦ ανίσου. 

~ ΄ ’ὔ a. \ 15 p.1134411 Ἐπὶ oe τῶν ἄλλων ὅλον ὁμοίως, τὸ δὲ παρὰ 

δὰ A 5. ΄ id ‘ wv Vv \ , Μ' = =), wa 

Παρὰ τὸ ἂν ἄλογον λέγει τὸ ἄνισον, ἤτοι τὸ πλέον χαὶ ἔλαττον" εἰ γὰρ 

τὸ ἀνάλογον ἴσον, τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον ἄνισον. εἴη δ᾽ ἂν σαφεστέρα ἢ 
΄ ᾿ ~ ‘ 5 , Vv , \ 

ypupy, εἰ ἀντὶ τοῦ τὸ δὲ παρὰ τὸ ἀνάλογον εἴη γεγραμμένον τὸ γὰρ 

20 παρὰ τὸ ἀνάλογον. περὶ μὲν οὖν τῆς λέξεως ταῦτα ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν 
> x > ‘ ΄ v Se ἐστιν. εἰς ἑαυτὸν μὲν τὴν διανομὴν ὃ ἄδιχος ἀεὶ ὡρισμένως ποιεῖται" ἀεὶ 

~ " , , > ~ ~ \ » yap ἐπὶ μὲν τῶν ὠφελίμων τὸ πλέον λαμβάνει, ἐπὶ δὲ τῶν βλαβερῶν τὸ 50 
ν' > v . ΟΥ " ~ > ΄ ΄ ἔλαττον: ὅταν δὲ mobs ἄλλους τὴν Savoury ποιῆται, ἀορίστως χαὶ ὡς 
Vv 5) 2 ΄, > ΄ \ > \ Ὧν . ἔτυχε ποτὲ μὲν ἐχείνῳ διανέμει τὸ πλέον, ποτὲ δ᾽ ἑτέρῳ, χαὶ ᾧ μὲν 

25 τήμερον δέδωχε πλέον οὐχ ἀξίως, αὔριον δίδωσι ἔλαττον χαὶ αὐτὸ ἀναξίως. 
- ΄ ~ .f. ΄ » v ~ 

ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει τοῦ δὲ ἀδικήματος τὸ μὲν ἔλαττον ἔχειν, τοῦ 
> brad , >> ~ AS >. ΄ - ? »» 7 

χατ ἀξίαν δηλονότι, ἀδιχεῖσϑαί ἐστι, τὸ δὲ μεῖζον τοῦ χατ ἀξίαν 
, Ἁ 5 » \ ἀδιχεῖν, διδάξας διὰ τούτων τίνα εἰσὶν ἃ ἀνωτέρω εἴρηχεν ὑπερβολὴν χαὶ 

ἔλλειψιν. 

Ν \ πο ΓῚ ’ ᾿ 5. ΄ ΄, ¢ , 

30 p. 1134214 []ερὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ ἀδιχίας, τίς Exatépa ds 

ἐστίν. τθν 

ν = \ [ v or σ ν , >\ δὴ QO “ᾺῈ 
Εἴρηχε γὰρ ὅτι ἔστιν ἕξις οἵαν εἴπομεν. πρόσχειται ὃὲ τὸ χαϑόλου, 

oC ‘ 2 P~s ¢ ‘ > σ ms ‘ σ 5 ‘ ~ . ~ rin 

ὅτι μὴ ἐπεζῆλθεν ta χαϑ᾽ ἕχαστα, χαὶ ὅτι ἐν μὲν τοῖς περὶ τῶν πραχτῶν 
4 X / ξ -ὋὉ-Ό᾿ὔ ὃ ~ ΄ ΄ as ΄ > ΄ λόγοις τὸ μὲν χαϑόλου ὁποῖόν τι δεῖ εἶναι, ὑπογράψαι δύναταί τις, οὐχέτι 

2 λέγει Υ: λέγων BSa διανεμητιχὸν S Anon.: διανεμητιχὸς Arist. ὃ διανέμοι a 11 ἡ 

δικαιοσύνη ἡ ἕξις S 12 πραχτιχή τε χαὶ προαιρετιχὴ γίνεται 5 18 τοὐναντίου Β 

15 Ἐπὶ δὴ 8 19 δὲ] δὴ libri 20 ταῦτα] ταύτης S 21 ὡρισμένος 8 

22 λαμβάνειν S 26 τὸ δὲ B: τῷ δὲ a ἀδιχήματα ἃ ἔχει Ba 

28 τίνα] ἄν τινα S 30 ἑχατέρας a 90 ἐπεξέλϑη BS 
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5 5 A) 5 led >, Cd, ΄ὔ σ 5 ~ = 
WE éy TOL ETECLOVTA TA 4a EXAGTA οἷον TE ορισαι, WEY pt πόσου EXAOTOY αὐτῶν TOY 

‘ 

5 > \ x v Bil > ΄ ~ ~ 

γινόμενον πλέον ἐστὶν ἣ ἔλαττον 7 ἴσον" of γὰρ το τῶν πραχτῶν λόγοι 
- 

οὐ δέχονται τὴν τοιαύτην ἀχρίβειαν τῷ ἐν πλάτει ἕχαστον τούτων τὸ εἶναι 
Vv 

ξχξ'ιν. 

΄ ἊΝ 5 » ᾿ 38 ~ vo > 

p. 1134917 “Emet δ᾽ ἔστιν détxodvta μήπω ἄδιχον εἶναι. 

Ἢν ἂν σαφεστέρα ἢ λέξις, εἰ οὕτω πως εἶχεν: ἐπεὶ ἀδιχήματαά ἐστι - 
A 

TO χλέπτειν, τὸ μοιχεύειν, τὸ πορνεύξιν, τὸ ἱεροσυλεῖν, ual ἁπλῶς πάντα τὰ 

παράνομα, ποῖαι Ex τούτων πράττων τις ἀδιχεῖ, χαὶ ποῖα ὁμοίως πράττων οὐχ 

αἀδιχεῖ; εἰσὶ γάρ τινα ἀδιχα ἃ tee μέν Tis, ἄδιχος ὃξ οὐχ ἔστι. πῶς 
δὴ τοῦτο; ὅτι οὐχ εἰς τὴν πρᾶξιν ἀποσχοποῦντες τὰ πράγματα χρίνομεν, 

> > ε ~ » 

ἀλλ εἰς τὸ οὗ ἕνεχα. 6 γὰρ τοῦ ΠΠ "τι τὴν ὙΠ χλέψας, pst? 15 
Go Ng Μ ΄ ΔΝ > s+ v ΄ Ὁ) 
ἧς ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀνελεῖν, ἔχλεψε μέν, χλέπτης δ᾽ οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ μᾶλλον 

4) \ na 4 ἂς ἊΝ ἈΝ 4 . 4 > , σωτὴρ χαὶ εὐεργέτης, οὐδὲ μοιχὸς ὃ τὴν πλουσίαν διαφϑείρας ἐπιϑυυία 

χρηυάτων, ἀλλὰ φιλοχρήματος. ἐρωτήσας δὴ ὃ ποῖα ἀδιχήματα ἀδικῶν 
VY 4 Spee > ΄ ΄ Ἃ [ὦ \ + ὯΝ > ΄ ee Xx αδιχός ἐστιν, ἀποχρίνεται λέγων 7 οὕτω μὲν οὐδὲν διοίσει. ἔστι δὲ ὃ 

΄, Vv 

λέγει" οὕτω μὲν δίχα προσδιορισμοῦ λεγόμενον δόξειεν ἂν μηδεωίαν ἔχειν 
5. ‘ syn », 

διαφοράν, ἀλλὰ πάντα τὸν ἀδιχόν τι πράττοντα εὐθὺς ἄδιχον εἶναι" εἰ δέ 
© τις ἐπιβλέπει εἰς τὸ τέλος χαὶ οὗ ἕνεχα ποιεῖ τὸ ἄδιχον, εὑρήσει πολλοὺς 

ἄδιχα wsy πράττοντας, ἀδίχους δὲ ur ὄντας. χαὶ ὃ μὲν βούλεται λέγειν, 

τοῦτό ἐ Ξ | εἰδὼς τὸ ἡἣ ταὐτόν τς τῷ εἰδὼς ἥτινι 

γυναιχὶ utyvotat, οἷον ee ἀλλ ὅμως οὐ μοιχός ἐστιν: οὐ γὰρ Gr 

μἴχϑη. ἀλλὰ διὰ 

χαὶ προαιρούμενος, ὃ δὲ μὴ διὰ προαΐρεσιν ἀλλὰ διὰ πάϑος πράξας ἀδιχεῖ 
΄ vx ied bl) v 

WEY, GZOLXOS ὃ OVX ἔστι. 

ἀχολασίαν ἐ a χρήματα. ἄδιχος μὲν γὰρ ὃ Bovkene ya. 15) 
‘ ' 

΄ 

- ΄ \ 

p. 1134224 Δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι τὸ ζητούμενόν ἐστι xat τὸ 
ἁπλῶς δίκαιον. 

\ ~ , \ b) ~ a7 D/P σ ~ a fe Τὸ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ χυρίως χαὶ ἀληϑῶς δίχαιον. δείξας ὅτι τοῦ δικαίου 
> δὰ Si > C , ? \ νὰ ν᾿ \ ἐν ~ TO μὲν διανεμητιχόν, τὸ ὃὲ διορϑωτιχόν, dy τὸ μὲν ἦν χατὰ THY γεωμε- 

Ἁ >} , \ ar 5 \ \ Ν 5 { , 5 \ ΄ © τριχὴν ἀναλογίαν, τὸ Os ἐπανορϑωτιχὸν χατὰ τὴν apwWurttayy, ἐπεὶ χαὶ 7 80 

διχαιοσύνη χαὶ τὸ δίχαιον πολλαχῶς MailSee περὶ ποίας δικαιοσύνης χαὶ 

c- ποίου διχαίου tov Aoyov πεποίηται λέγει, Ott περὶ τοῦ πολιτιχοῦ" περὶ 

γὰρ τοῦ τοιούτου zat 7 ζήτησις, οἷον πότερον ἢ πρᾶξις αὕτη διχαία ἣ οὔ, 

χαὶ πότερον ξἑχάστῳ διχαίως ὙΠ ἢ 1 ἣ τὰ χρήματα ἣ οὔ. περὶ 

τοῦ πολιτιχοῦ οὖν διχαίου 6 λόγος, ὅτι χαὶ Ἔχ χαὶ χυρίως τοῦτο δίχαιόν 
ἐστιν, ὃ ual περιγράφοντες χαὶ On ὄψιν τιϑέντες λέγομεν αὐτὸ εἶναι χατὰ 

3 ἐν τῷ πλάτει S 6 σαφέστερον S ἀδικήματος ὃ 7 ἱεροσυλᾶν ἃ 

9 ἄδιχος δὲ] καὶ ὅμως ἄδιχος S 17 eddds] εὐϑὺ χαὶ a 18 πολλὰ B 20 τὸ ἧ-- 

εἰδὼς © om. B 25 post ἀλλὰ add. μὴ 5 29. 30 χαὶ τὸ δίχαιον καὶ 7 διχαιοσύνη 

coll. ὃ 91 πεποίηκε BS 32 πρᾶξις αὐτοδιχαία ἃ 33 ἑχάστῳ) ἑχάτερον 8 
ὩΣ" 3c δ ν τε Wer τος 
oo ὑπ΄ ὄψεσι S αὐτῶ S 

20 
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5 

ὴ λευϑέρων χαὶ ἴσων. τῦν 
᾿ , A » 

χοινωνίαν βίου πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρχειαν, ἐ 
> ae. ἊΝ σ᾽ , 5.) ΄ ξστ ΕἸ Ph eae oo aa ; 

εἰπὼν δὴ Ott τὸ δίχαιόν ἐστιν ἀνθρώπων ἐλευϑέρων zal ἴσων βίου χοινω- 36 

νούντων πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρχειαν (χοινωνοῦντ τες γὰρ χαὶ ἀνταλλαττόμενοι 

αὐτάρχεις γίνονται of ἄνϑρωποι) εἰπὼν δὴ ὅ τι ποτέ ἐστι τὸ πολιτιχὸν δίχαιον 
" 

ἐπήγαγεν  xata ἀναλογίαν ἣ χατὰ ἀριϑμόν, διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν χα τὰ 
or 

ἀναλογίαν δηλώσας τὸ διανεμητιχὸν δίχαιον, διὰ δὲ τοῦ χατὰ ἀριϑμὸν τὸ 
| 4 - Ν . 

ἐπανορϑωτιχόν" τοιοῦτον γὰρ τὸ πολιτιχὸν δίχαιον. ἐυνεήρητιχὴν yap χαὶ 

σωστιχόν ἐστι τῆς τῶν ἐλευϑέρων χαὶ ἴσων χοινωνίας: σώζετα! γὰρ ἢ ὦ 

χοινωνία τῶν διανομῶν χατὰ ἀναλογίαν χαὶ ἰσότητα γινομένων χαὶ τῶν 

10 ἀδικημάτων ἐπανορϑουμένων. χαὶ σχόπει τὴν ᾿Δριστοτέλους ἀγχίνοιαν, 

ὅπως διὰ τοῦ εἰπεῖν ἢ κατὰ ἀναλογίαν ἣ κατὰ ἀριϑμὸν ἐνέφηνε τὰ 

εἴδη πασῶν τῶν πολιτειῶν, διὰ μὲν τοῦ χατὰ ἀριϑμὸν τὸ τῆς δημοχρατίας 

εἶδος: ἴσοι γὰρ χατὰ ἐπιδεῖν ἐν δημοχρατίᾳ οἵ χοινωνοί, ὡς ἐν ταῖς 

Πολιτείαις ἀχριβέστατα λέγει. πάντες γὰρ of ἐν δημοχρατίᾳ ἴσους ἑαυτοὺς 

15 ὑπολαμβάνουσιν: ἐλευϑερίᾳ γὰρ τὴν ἰσότητα χρίνουσιν. διὰ μὲν οὖν τοῦ 45 

yar ἀριϑμὸν τὴν δημοχρατίαν ἐδήλωσεν, διὰ ὃὲ τοῦ χατὰ ἀναλογίαν τὴν 

ὀλιγαρχίαν χαὶ ἀριστοχρατίαν. εἰ δὴ τοῦτό ἐστι τὸ πολιτιχὸν δίκαιον, ὅσοις 

uy ἐστι τοῦτο, τουτέστιν ὅσοις μή ἐστι τὸ χοινωνεῖν χατὰ ἀνταλλαγὴν ἣ 
‘ 

, 
. ΄ % , 555 a7 > 

διανουνήν, ἐν τούτοις οὐχ ἔστι τὸ πολιτιχὸν δίκαιον, ἀλλά τι διχαιον χαὺ 
» 

‘ 
20 ὁμοιότητα, ὥσπερ πατρὸς πρὸς υἱόν, χαὶ ἀνδρὸς πρὸς γυναῖχα, χαὶ δούλου 

πρὸς δεσπότην" ἐν γὰρ τούτοις οὐχ ἔστι πρὸς ἀλλήλους τὸ πολιτιχὸν δίχαιον, 

ἀλλὰ τὸ οἰχονομιχὸν καὶ δεσποτιχόν. τίνα ὃὲ ταῦτα τὰ δίχαια, εἶπεν ἐν 50 

[ΠΠολιτείαις. 

, . 5 ’ 

p. 1184180 Ἔστι γὰρ δίκαιον, οἷς χαὶ νόμος πρὸς αὐτούς. 
a2) 

Ἐν 2xetvore, φησίν. ἔσται τὸ χυρίως δίκαιον, 6 ἐστι τὸ πολιτιχόν, οἷς 
wv SAS So YY 5 τῶν 4) PUGS) OLLACOYs NON COLE COs SUE LCI SCS 

to σι 

\ 

χαὶ νόμοι χεῖνται, xat? ads ζῶσι πρὸς ἀλλήλους χοινωνοῦντες. τούτοις 55 

δὲ νόμος πρὸς ἀλλήλους, ot χαὶ ἀδικεῖν ἀλλήλους δύνανται" ὃ γὰρ νόμος 

τηρη τιχὺς τῆς ἰσότητος τῆς χατὰ χοινωνίαν, ἧς χοινωνίας φϑαρτικὴ ἢ “Ir 

ἀδιχία, ἐπεὶ ἐν ots μὴ οἷόν τε ἀδιχεῖν ἀλλήλους μηδὲ γίνεσθαι ἀδιχίαν, οὗτοι 

80 οὔτε νόμων δέονται οὔτε ἔστιν αὐτοῖς δίχαιον, οὔτε τὸ νεμητιχὸν οὔτε τὸ 
vi > 

ἐπανορϑωτιχόν. εἰ γὰρ 1 χατὰ νόμον δίχη χρίσις ἐστὶ tod διχαίου χαὶ 
| t 

a7 " ann τὰν ὅτ τῷ τ ᾿ " 1 , 5 \ 

ἀδίχου, ἔνϑα wh ἔστι τὸ ἀδιχεῖν χαὶ ἀδιχεῖσϑαι, οὐδὲ 7 χατὰ νόμον ἐστὶ 

χρίσις, ἥτις ἐστὶ τὸ πολιτιχὸν δίχαιον. ἐν οἷς δὲ τὸ ἀδιχεῖν, οὐ πᾶσιν 

ἀδιχία. ὅπου ἀδιχία, ἐχεῖ χαὶ τὸ ἀδιχεῖν, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, οὐ Ἂν ὅπου τὸ ὅ 

35 ἀδικεῖν, ἐχεῖ χαὶ ἀδιχία" ἐν γὰρ τοῖς ἀπροαιρέτοις ἢ aT ἄγνοιαν 7 3 yar ἔνδειαν ’ ( f i 
X “4 

τῶν ἀναγχαίων γινομένοις τὸ ἀδιχεῖν ἐστιν, ἀδιχία δὲ οὐχ ἔστιν. at γὰρ 

1 ἐλευϑέρων ---ἀὐτάρχειαν (5) om. S 12 πολιτιχῶν 8 μὲν γὰρ τοῦ 5 

δημοχρατείας Sa 13 δημοχρατείᾳ Sa itemque porro 13. 14 ἐν ταῖς [Πολι- 

τείαις] Polit. E 1 17 ἀριστοχρατείαν Sa τὸ om. ὃ 22 τὰ om. S 

22.23 ἐν ταῖς Πολιτείαις] Polit. A 3 sqq. 25 ἔσται om. S ὅπερ S 

35 ἣ ἔνδειαν S 
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κ ΄ ¢ , x “OTH προαίρεσιν ὁρμαί, ὡς εἴρητα!, χύριαί εἰσιν SEALY χαὶ ψύγων, ὡς Tr 
πὶ τοῦ μοιχείαν ἐργασαμένου, μὴ μέντοι μοιχείας ας χρινομένου" οὐ 0) σὴ © ΔῸΣ 

-« ὧὐυ γὰρ δι’ ἀχολασίαν ἐμοίχευσε γχξίας ὃ IAM (4p Ot αχολασίαν ἐμοίχευσε (τοῦτο γάρ ἐστι μοι ιχείας χρίνεσϑαι), ἀλλὰ 
>] Ἂν in} ~ 

S ‘ , 

Od χρήματα. εἰπὼν 6 ταῦτα ἐπήγαγε τοῦτο δέ ἐστι τὸ πλεῖον 
c ~ 4 , 5} - ~ ὃ ξΞαυτῷ νέμειν, τουτέστιν ἀδιχία ἐστὶ τὸ πλεῖον ἑαυτῷ νέμειν τῶν ἁπλῶς 10 
5 ~ Vv a ~ κι ~ ~ ΩΝ ἀγαθῶν, ἔλαττον δὲ τῶν ἁπλῶς χαχῶν. λέγει δὲ ἁπλῶς ἀγαθὰ χαὶ 

4 ΜΝ ~ ¢ ~ ~ is ΄ χαχὰ τὰ τῇ ξαυτῶν φύσει τοιαῦτα, ἃ χαὶ ὡς δυνάμεις λέγεται ual ἀγαϑὰ 
χαὶ xaxd, οἷον πλοῦτος εὐγένεια, πενία δυσγένεια χαὶ ayaa ἐστι χαὶ πάλιν 
χαχά" συντελοῦσι γὰρ τῷ μὲν σπουδαίῳ εἰς τὰς χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας, 
ee ὯΝ, Ds \ A , >) > 5 i“ \ \ 39 ἊΝ 10 τῷ δὲ φαύλῳ εἰς τὰς χατὰ χαχίαν, ἐν αἷς ἐνεργείαις χαὶ τὸ εὐδαιμονεῖν 
ἢ χαχοηδαιμονεῖν δρᾶται. τὰς τοιαύτας δὲ ἐνεργείας ὅτι ἄνευ τῶν τοιούτων ‘ 

\ τῶν τῇ ἑαυτῶν φύσει ἀγαϑῶν ὄντων μὴ οἷόν τε ἐνεργεῖν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ" 1 
a7 \ co wv , Oya γὰρ ὕλης χαὶ ἄνευ ὀργάνων οὐδέν τι τῶν χαλῶν ἢ χαχῶν ἐνερ τ 
a7 Oo al \ Vv ΄ a , ὀύναται" ὅλη δὲ χαὶ ὄργανα τὰ ὡς δυνάμεις ἀγαϑά, πλοῦτος, ἰσχύς, εὐγένεια, 

15 τὰ ὅμοια. 

~ , Ρ. 1134235 Διὸ οὐχ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνϑρωπον, ἀλλὰ τὸν λόγον. 
‘ δ a7 δῖαν ~ \ ~ δ ig ~ Ὁ ~ Διὰ τὸ τοὺς ἀνϑρώπους δύνασϑαι ἀδιχεῖν, χαὶ τῶν μὲν ἁπλῶς ἀγαϑῶν 

νέμειν ae τὰ πλείονα, τῶν OF χαχῶν τὰ ἐλάττονα, χαὶ τυραννίσιν ἐπι- 
γ΄ { ~ 3 ΤΟ A IF , v tat "2 ~ Nn \ ~ aN τίϑεσϑαι τῷ ἀκωλύτως ἐξουσίαν ἔχειν ὃ βούλοιντο ποιεῖν, διὰ ταῦτα δὴ 

20 οὐχ ἐῶμεν ἄνϑρωπον ἄρχειν, ἀλλ ἀντὶ ἀνθρώπου τὸν λόγον ἄρχειν χαϑιστῶ- 
μεν. λέγει δὲ λόγον τὸν ἄρχοντα τὸν σπουδαῖον, τὸν μετὰ λόγου χαὶ 25 

° ~ ΄ ~ \ >) φρονήσεως ἐνεργοῦντα. ὁ τοιοῦτος. yap οὐδέποτ᾽ ἂν ἀδιχήσειεν. ὃ γὰρ 
ὄντως ἄρχων χαὶ μὴ ψευδόμενος τοῦ ἄρχοντος τοὔνομα, φύλαξ ἐστὶ τοῦ 
ἣΝ ΄ ὩΣ - » , x ΄ > Cy 

διχαίου zat τοῦ ἴσου τοῦ χατὰ ἀναλογίαν ἢ κατὰ ἀριϑυόν. ἃ μὲν οὖν λέγει, 
th 

ταῦτα" ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ὅτι ἑαυτῷ τοῦτο ποιεῖ χαὶ γίνεται τύραννος τῷ σι 

οὐ περὶ τοῦ λόγου ἤτοι τοῦ Gpyeyans εἴρηται, ἀλλὰ περὶ τοῦ ανϑρώπου. 
διὸ τὴν λέξιν ὑπερβατῶς ἀναγνωστέον οὕτως" διὸ οὐχ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνϑρωπον, 

[ε ~ ~ , / ¢ ~ ~ Ν c ~ ἊΣ ~ A 

οτι Ea UTW τοῦτο TOLEL, TOUTESTL VEEL αὐτῷ τῶν UEY ἁπλῶς γαϑῶν τα 30 

\ πλείω, τῶν δὲ χαχῶν τὰ ἐλάττω" τοῦτον μὲν οὐχ ἐῶμεν ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν 
πρὸς αὐτὸν ἀνάλογον 

δίχαιον πλέον λαβεῖν, 

fo)) ee? os - 
Φ vay ῳ (0) ov 

Ἔ «Ξὸ 
80 λόγον, διότι οὐ νέμει πλέον ἑαυτῷ 

εἴη, ἤτοι εἰ μὴ προσήχει αὐτῷ τὸ πλέον" ὅτε yoo ἐστι 

λήψεται οὐχ. ἁπλῶς πλέον, ἀλλὰ τὸ ἀναλογοῦν αὐτῷ: χαὶ διὰ τοῦτο 
ἀλλότριόν φασιν ἀγαϑὸν εἶναι τὴν διχαιοσύνην. τὴν αἰτίαν διὰ τού- 
των λέγει δι᾿ ἣν δοχεῖ ἀλλότριον ἀγαϑὸν εἶναι ἢ διχαιοσύνη. ἐπεὶ γὰρ 6 

\ SS TIN Ts Ti , Vb ov. ΄ δὲ ‘a 35 δίχαιος ἄρχων χαὶ φύλαξ ἐστὶ τοῦ διχαίου χαὶ ἴσου, τούτων δὲ ὃ φύλαξ 35 
ὟΝ ΄, ΄ c ~ > \ as ΄ > 5 ~ , οὐδὲν νέμει πλέον αὑτῷ, εἰ μὴ δίχαιόν ἐστιν αὐτῷ πλειόνων τυχεῖν, ὧν 

2 μοιχείαν χρινομένου Ba 3 μοιχείαν ἃ 7 λέγονται S 8 εὐγένεια] ἀγένεια Ba 
10 ἐν αἷς εὐτυχίαις καὶ Ba 13 ἡ τῶν χαχῶν S ἐνεργηϑῆναι] γενέσϑαι S 
14 δυνάμει ὃ 19 βούλεται S δὴ om. S 21 σπουδῇ S 24 χατὰ 
ἀριϑμὸν 7) κατὰ ἀναλογίαν coll. a 25 post ταῦτα add. ἐστὶ S 20. et 28 ἑαυτοῦ ὃ ou f i I 
29 fort. μὲν (obv) οὐχ ἀλλὰ om. S 31 ἤτοι] τουτέστιν S 32 οὐχ ἁπλῶς 
om. ὃ 94 0° ἣν ἃ 
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ΕΣ \ \ uv , , \ ~ , ear -" 

χαὶ ἄλλου νέμοντος ἐτύγχανεν ἄν, ἐπεὶ οὖν φύλαξ τῶν τοιούτων ὁ δίχαιος Tr 
τοι 

᾿ 

ἄρχων, δῆδον ὅτι ἀλλότριον ἀγαϑὸν ΕΠ χαὶ ἐργάζεται" χαὶ διὰ τοῦτο 
Δ r ,s ns , 

υισϑὸς αὐτῷ ὡρίσθη τιμὴ χαὶ anes οιὴν στέφανοι. εἰχόνες. ανώριᾶντες. 
> 

ᾧ δὲ μὴ ἀρχεῖ ἢ τιμὴ χαὶ τὸ γέρας, οὗτοι τύραννοι γίνονται. 

\ χε" Ἀ fs 

p. 1134>8 [To δὲ δεσποτιχὸν δίχαιον xat τὸ πατριχὸν οὐ ταὐτὸν 

τούτοις. 

Bo ἐς , ἱ σ σ ΒΥ ΡΣ ~ 5" v , \ Ἔ Εἰπὼν πρότερον ᾿᾿ὥστε ὅσοις μή ἐστι τοῦτο, οὐχ ἔστι τούτοις πρὸς 45 

ἀλλήλους τὸ πολιτιχὸν δίχαιον, ἀλλά τι δίχαιον xa’ ὁμοιότητα᾽᾽, νῦν λέγει 
~ ? 4 > 

τί ἐστι τοῦτο τὸ xa) ὁμοιότητα ΝΟΣ ὅτι τὸ πατριχὸν χαὶ δεσποτιχόν. 

ἕτερον γὰρ τοῦτο τοῦ πολιτιχοῦ δικαίου" τὸ μὲν γὰρ πολιτικὸν ἐν fc see 

ϑεωρεῖται τῇ πρὸς ἀλλήλους" οὔτε δὲ δούλῳ πρὸς τὸν δεσπότην, ἔστ᾽ ἂν 
ἊΣ Ὁ ὦ wv ~ 

ἡ δοῦλος, ἐστὶν ἰσότης οὔτε υἱῷ πρὸς πατέρα ὑπὸ τῷ πατρὶ μένοντι. 
ld \ σ ΑΙ. Ὁ. ἜΤ ΄ \ a. ΄ ν εν ~ 

τότε γὰρ ὥσπερ μέρη εἰσίν, 6 μὲν δοῦλος τοῦ δεσπότου, ὁ GE υἱὸς τοῦ 
a 

ot 
, a 5 ΄ ΄ σ ΠῚ ΄ , ‘ ΄ ‘ 

πατρός, OUS οὐχ οἷόν τε SIGS OTL μηδὲ ἑαυτόν ap βλάπτων τὸ 50 

μέρος ἑαυτοῦ δῆλον ὡς ἑαυτὸν βλάπτει: οὐϑε 
ον 

ς 
9 ὯΝ A («1 

QOULOE TOY LLOY, OTL 

° - 

οὐδὲ τὸ μέρος ξαυτοῦ" ὥστ᾽ οὐδὲ τὸν δοῦλο 
5 ~ 3 ν ‘ ΄ >) > A Α . 

αὐτοῦ. εἰ οὖν τὸ πολιτιχὸν δίκαιον ἐν τούτοις ἐν οἷς χαὶ τὸ β 

βλάπτεσϑαι, μὴ ἔστι δ᾽ ἐν τῷ πατ » ὃ 
δούλῳ τὸ βλάπτειν χαὶ βλάπτεσϑαι, οὐ 

Ἁ Ν 

τοῖς. χτῆμα δὲ εἶπε τὸν Epa τ 

\ ~ ς ” ~ 

χαὶ τῷ υἱῷ ἣ τῷ 
\ 3 3 5 

τὸ πολιτιχὸν δίχαιόν ἐστιν ἐν αὐὖ- 
ὡς ἂν ἢ πηλίχον ἴσον ἐστὶ or on 

Ὗ {ἡ ΄. 

© \ 

τῷ ἕως dv ᾧ τὸ τέχνον ἀτελὲς χαὶ μήπω φϑάσαν εἰς ἡλικίαν χαϑ᾽ ἣν δὶ 

νόμος ἀπολύεσϑαι τοῦ πατρός, μέρος ἐστὶ τοῦ πατρός. οὐχ ἔστιν οὖν ἐν 
Ζ' be | \ , 3 ) > ΄ b] 2 \ , Cee IN| , - 

τούτοις τὸ πολιϊτιχὸν δίχαιον, GAN ἐχείνοις ἐν οἷς χαὶ νόμος" ὁ ὃε νόμος WY 
5 ~ S / , \ , ( ml \ ~ \ 

ἐν τοῖς δυναμένοις pete χαὶ areata. ἐπανορϑωτιχὸς γὰρ τῶν παρὰ 
τὸ προσῆκον 6 νόμος, τὸ δὲ βλάβος παρὰ τὸ προ σΉ ΧΟ. ὥστε ἐν οἷς μὴ 
ἔστι βλάβη, οὐδὲ τὸ eae τὸ προσῆχον, ἐν οἷς δὲ μὴ τὸ παρὰ τὲ - 

ιν 

, σ 

[ 
3>\ , 2 nS Iv \ ΕΞ \ Ἂ 

οὐδὲ νόμος, ἐν οἷς δὲ uy νόμος, οὐδὲ τὸ πολιτιχὸν δίκαιον. 
Ω 

TPOGTXKOV, 
\ x Σ 

ὡς μὲν οὖν 
’ 2 \ / \ ΄ ~ , [Ned Ν > x ~ 

πηλίχον τὸ τέχνον χαὶ O δοῦλος τυγχάνῃ δοῦλος, ἕως τότε τὸ πολιτιχὸν 5 i | C i 9 
νι 

ἐν αὐτοῖς οὐχ ἔστι δίκαιον. ἡνίκα 68 ὃ μὲν δοῦλος ἀπολυϑῇ τῆς δουλείας dv 

ὑποταγῆς, χαὶ γένηται αὐτοῖς ἰσότης, 

δίχαιον. πέφυχε γὰρ ἐν τούτοις ὁ 
χαὶ ὁ υἱὸς τῆς διὰ τὴν ἀτελῆ ἡλιχίαν 

τότε χαὶ ὑπὸ τὸ πολιτιχὸν πίπτουσι 

γόμος εἶν ἴς ἰσότης πρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τοῦ ἄρχειν χαὶ ἄρχεσϑαι ἦμος εἶναι, οἷς ἰσότης πρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τὸ pre χαὶ ἄρχεσϑα 

παρὰ μέρος, ὧν ϑάτερον, τὸ ἄρχειν δηλονότι, ἐπὶ τῶν ὑπεξουσίων οὐχ ἔστι. 

1 ἔτυχεν S 3 μισϑὸν a 4 ᾧ] οἷς ἃ 6 τοιούτοις ἃ 7 Εἰπὼν 
ἑ πρότερον] p. 1134228 8 ct V: τὸ BSa, sed ef. p. 43,19 9 post ὅτι add. 

11 

21 

23 

τὸν om. S 13 ὡς μέρη S 15 et 16 μέρος αὐτοῦ S 20 δὲ post τὸ om. ὃ 

εὐτελὲς ὃ post εἰς add. τὴν S 22 τοῦ πατρὸς post ἀπολύεσϑαι om. S 

ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνοις ὃ 24 ἐπανορϑωτιχὸν Sa 25.26 dote—py τὸ παρὰ τὸ προσῆχον 

om. S 28 τυγχάνῃ scripsi: τυγχάνει libri 80 τῆς om. S εὐτελῆ 5 31. 82 ὁ 

νόμος ἐν τούτοις coll. ὃ 32 τοῦ] τουτέστι S 33 περὶ μέρος ὃ ἐπὶ] παρὰ Ba 
ees 
UT ἐξουσιῶν B: ἐξουσιῶν 5 
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\ Ἢ - ~ ~ ΄ Q 7 ἢ 3 I δὴ ΄ ~ - 

χαὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον πρὸς γυναῖχα, φησί, δίχαιον ἐστι ἡ πρὸς τέχνα TY 
‘ 5 4 Ἂ AlN Ὶ ~ > 4 Ἁ vv 5 , \ 

χαὶ olxstas, διότι ἔστιν ἀνδρὶ πρὸς γυναῖχα ἰσότης, χαϑὸ ἄμφω ἐλεύϑεροι, χαὶ 10 
» D \ > \ a7 » ον “- w ~ 5 \ 

ἔστι πρὸς ἀλλήλους τὸ οἰχονομιχὸν δίκαιον ἄλλο ὃν τοῦ πολιτιχοῦ" οὐ γὰρ 
5 ~ 5 , 5 , » 

ἐν τῇ πολιτιχῇ ἰσότητί εἰσι πρὸς ἀλλήλους, ὡς παρὰ μέρος ἄρχειν χαὶ 

5 ἄρχεσϑαι. δεῖ γὰρ ἀεὶ τὸν ἄνδρα ἄρχειν, δεῖ μέντοι χαὶ τὴν γυναῖχα 
"5 v 
ἐξουσίαν ἔχειν τινῶν, τῶν ϑεραπαινίδων δηλονότι χαὶ τῇς τῶν εἰσχομιζομένων 

σωτηρίας χαὶ φυλαχῆς. 

\ 

p. 1184018 Tod δὲ πολιτιχοῦ διχαίου τὸ μὲν φυσιχὸν τὸ δὲ 

νομιχόν, φυσιχὸν μὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμιν. 1ὸ 

WN ~ > \ ~ \ ~ , x δ; , \ 10 Τὸ πανταχοῦ ἀντὶ tod παρὰ τοῖς πλείστοις χαὶ ἀδιαστρύφοις χαὶ 
χατὰ φύσιν ἔχουσι: παρὰ γὰρ τοῖς ϑηριώδεσι χαὶ παντάπασι τὸν νοῦν ἐχτετυ- 

© φλωμένοις χαὶ μόνην τὴν ζῳώδη διώχουσιν ἡδονὴν οὐχ ἔστι τὸ πολιτιχὸν 90 
7 v ΝΑ \ 7 QZ 3 / Αἰ 

OLXALOY. EGTL OF LATA φυσιν OLXALOV χαὶ ἐν τοῖς πλείστοις τὸ σέβειν το 

2 ~ A ᾿ , ἢ ν ~ 

εἴον, τὸ τιμᾶν τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρα. TO ἐπαρχεῖν ἐνδεέσι. τὸ τοῖς 
= 5 , 5) 

15 πλανωμένοις τὴν ὁδὸν ἐπιδειχνύειν, tov ἐξ ὀλισϑήματος πεπτωχότα ἐπανορ- ὃ 
σὺ ρ ~ x \ Vv > > ΄ 

ϑοῦν. εἰπὼν δὲ φυσιχὸν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμιν ἐπή- 

νεγχε χαὶ οὐ τῷ δοχεῖν ἢ μή, χωρίζων αὐτὸ ἀπὸ τοῦ νομιχοῦ διχαίου. 
᾿ - ἣΝ \ ’ \ av 3535 Χ x 4 

οὐ γὰρ τῷ δόξαι τισὶν ἢ Uh τὸ φυσιχὸν δίχαιον, ἀλλὰ τὸ νομιχὸν ἥτοι 
> , 5 > Qr Ls πολιτιχόν- τὸ γὰρ Tohitixdv δίχαιον ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐδὲν διαφέρει, τεϑὲν 2 

i A \ Ws) \ ων ’ \ ‘ A ΟΣ XY , [ ταν 

50 ὃξ χαὶ νομισϑὲν πολὺ τὸ διάφορον. τὸ γὰρ τὸν ἀδελφὸν μίγνυσϑαι τῇ 
Ν ~ Ξ 5 ~ Ὁ , i ‘ 

ἀδελφῇ ἐξ ἀρχῆς υὲν ἀδιάφορον ἦν, νόμου δὲ τεϑέντος μὴ μίγνυσθαι πολὺ 

τὸ διαφέρον. χαὶ τοὺς αἰχμαλώτοὺς πωλεῖν, ὡς βούλονται οἱ χεχρατηχότες 

χαὶ διὰ ποίων, ἀδιάφορον ἦν" νόμου δὲ τεϑέντος μιᾷ uve πιπράσχειν, οὐχ 
vss - ΝΥΝ 5 x yA ~ \ >. > QZ > \ N a7 , 

ἄλλως ἀπεδίδουν εἰ μὴ διὰ μνᾶς. τὸ δὲ αἶγα ϑύειν ἀλλὰ μὴ δύο πρὸο- 
Seat Bata οὐχ ἀπὸ ἱστορίας εἴληπται. χαὶ τὸ ϑύειν ἢ μὴ ϑύειν Βρασίδαᾳ τῷ σι 

3S , > ύ lé ¢ foun - , Ν \ QZ ἀδιάφορον ἐτ τ: νόμου δὲ τεϑέντος ὡς ἥρωϊ ϑύειν τὸν μὴ θύοντα 80 
, ΄ 5 9s. δ 

ἐζημίουν. οὐ μόνον, φησί, ταῦτα νομιχὰ δίκαιά ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ὅσα διὰ 

ψηφισμάτων προστάττουσι γίνεσϑαι, χαὶ ταῦτα οὐχ ἔστι τῶν φύσει διχαίων, 
55» A 

ἀλλὰ τῶν νόμῳ χαὶ ϑέσει ἡμετέρα γινομένων. 

΄ 

δὲ ἐνίοις πάντα εἶναι τοιαῦτα. ον 80 p. 1184094 Δοχε 

πὸ Bree χὸν ree: Τὴν ΕΝΏ ιελὼν εἰς β τὸ δίχαιον, εἰς τὸ φυσιχὸν χαὶ τὸ νομίῖχον, λέγει ὅτι 
> > \ ΄ ~ ΄ 

τισι πάντα τὰ δίχαια νομιχὰ εἶναι, εἰ δὲ φυσιχόν, διότι πᾶν φύσει 
~ 

ἀχίνητόν ἐστι (τὸ yap πῦρ φύσει ϑερμὸν ὃν o cv ~~ Me - τ ς: 
ν» 
oO [0] Eagan ΔἸ ραν μὲν ἐστι ϑερμόν, 

2 χαὶ οἰχέτας om. S ἄμφω om. § σωτηρίαν a 9. τὴν τοιαύτην S 

10 ἀδιαστρύόφως Anon. 11 παρὰ] περὶ S 12 πολιτικὸν] φυσιχὸν S 

15 τὸν εἰς ὀλίσϑημα S 16 post φυσιχὸν add. δὲ B ἔχειν S 22 διά- 

φόρον a τοῦ alypakwtov S 25 ἱστορίας τινὸς εἴρηται Anon. 27 νομιχὸν 

δίχαιον S 28 προστάττουσι) πράττουσι S γίνεται 5 81 εἴς te τὸ S 

32 νομιχὸν εἶναι S dod ἐνταῦϑα S 
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5, 5 ~ ~ ~ st , - 

ἐν Αἰγύπτῳ δὲ οὐ ϑερμόν, ἀλλὰ χάχεῖ χαὶ πανταχοῦ), πᾶν 68 δίχαιον μετα- τί» 
ει 

aX a7 , ὟΝ ‘ ~ a7 4 ‘ 5 , 

πίπτει, ὥστε οὐδὲν OLKXGLOV φύσει, Oa TAY GLXALOY VOULZOY χαι TOALTLAOY. 

ih Vv o \ ~ rs \ 7 7 > “ 5 - 

οὕτω ϑεὶς τῆς δόξης τὴν αἰτίαν ἐπάγει λέγων τοῦτο δ᾽ οὐχ ἔστιν οὕτως 40 
»ν 4, a? Vv ΄ v . ΄ ~ -" 

ἔχον, ἀλλ ἔστιν ὡς, ἥτοι οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς ἁπλῶς ὅτι πᾶν δίχαιον 
~ ΄ ’ὔ / 4 > Vv ΄ , tA , 

xtvettat, ὡς λέγουσί τινες, ἀλλ ἐστιν ὡς eed 
ee ΕΝ ΟΝ " 

ν EGTL TO οιχᾶϊον. παρα 
9 

ξ 
\ \ 4 \ ~ 

yap τοῖς χατὰ φύσιν xal ἀδιαστρόφοις ἀχίνητόν ἐστιν, εἰ ual παρὰ τοῖς 

χάχιστα διαχειμένοις χινεῖται. ἣ οὖν τοῦτ ἢ ὅτι οὐχ ἔστιν os ὧν“ a at ~ — o> ~ 

» (ἧς 

2 
[0] τ 

΄ ,_~ Co >. , ΄ 5 ~ "» 

ἁπλῶς ἀληϑὲς ὅτι πᾶν τὸ φύσει ἀχίνητόν ἐστι" τὸ γὰρ φύσει πῶς μὲν ἀχίνητόν 
> ΄ ~ 5 Vv ~ \ 5 ~ , 5" 

ἐστιν, ἁπλῶς δὲ ἀχίνητον οὐχ ἔστι. τῇ μὲν γὰρ αὐτοῦ φύσει ἀκίνητον τὸ φύσει, 
a a. ΄ ~ δ / ’ . 

παρὰ δὲ τοῖς μὴ χρωμένοις ὡς πέφυχε χινούμενον. Gua GE διὰ τούτων 4b ἱ 
Ἰγύσμον yéyove ual πῶς εἶπεν ὅτι φυσιχόν ἐστι τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν 

ἔχον δύναμιν, ὅτι τὸ πανταχοῦ ἀντὶ τοῦ τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν" ἐν ἅπασι 

Ἰὰο τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσι χαὶ μὴ διεστραμμένοις ἀχίνητον τὸ χατὰ φύσιν 

δίκαιον. xal γὰρ τὸ φύσει ἀγαϑὸν ayatov ἐστιν, ὡς πάντας ὠφελε 

χατὰ φύσιν ἔχοντας, χαὶ οὐχ ἁπλῶς πάντας, ὡς χαὶ τὸ τῇ ἑαυτοῦ φύσει 
> γλυχὺ γλυχύ ἐστιν, ὡς γλυχάζειν ἅπαντας τοὺς ὑγιαίνοντας. τὸ GE χαίτοι 

Ἂ - +> ~ Μ » - ΄ = 
ϑεοῖς οὐδαυῶς tows ἔχον πρὸς τὴν τοῦ Πλάτωνος 50 παρά YS τοῖς 

Q/F 5 Av οἵ. ~ 27 \ \ ᾿] ~ 

δόξαν ἀπιδὼν εἶπε πύρα εἶναι χαὶ ἐν τοῖς ϑεοῖς δίχαιον, χαὶ πρὸ αὐτοῦ 

τὴν αὐτοδιχαιοσύνην. εἰ γὰρ ἔστι, φησί, παρὰ τοῖς ϑεοῖς δίχαιον, τοῦτο 
Sa Κ΄ , κῶν wy \ ~ C ~ 5" 5 aZs wy 5 

οὐδέποτε μεταπίπτει οὐδὲ ἄλλοις μὲν τῶν ϑεῶν ἐστιν αὐτοδίχαιον ahAots 

ὃ᾽ οὐ τοιοῦτον, διὰ τὸ πάντας αὐτοὺς ὁμοίως ἔχειν. οὕτως οὖν ἔχει χαὶ 
΄ > ~ > > x , 

ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων’ εἰ πάντες χατὰ φύσιν διέχειντο, οὐχ ἂν μετέπιπτε τὸ 
a7 Vv nx ΄ 

φύσει δίχαιον. ὡς γὰρ ἐν τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν ἣ δεξιὰ χεὶρ χρείττων 
χαὶ ἰσχυροτέρα, ἐν δὲ τοῖς παρὰ φύσιν οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ 7 τοῖς α΄. διὸ δῦ 

χαὶ σπάνιοι of τοιοῦτοι, χαὶ ὡς δίποδές εἰσιν οἱ χατὰ φύσιν ἔχοντες χαὶ 
ὡς δύο ὀφϑαλ μοὺς ἐ ἔχοντες, οἱ 6& παρὰ φύσιν χαὶ τερατώδεις οὐχ οὕτως. 72F 

οὕτω χαὶ ἐν τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν ἀνθρώποις δίχαιόν ἐστι τὸ φύσει 

δίχαιον: ὥστε οὐ δεῖ τὴν χρίσιν ἀπὸ τῶν χαχῶς χαὶ παρὰ φύσιν διαχει- 
μένων ποιεῖσϑαι τοῦ φύσει διχαίου, GAN ἀπὸ τῶν χατὰ φύσιν ἐχόντων. 

τὶ 2 < ἴω 8 

ἀπ 
Vv 9. Ψ > as \ ΄ 

ἔστι δὴ οὖν παρ᾽ ἡμῖν [χινητὸν] φύσει δίχαιον, χινητὸν μέντο OLE 

τὴν τῶν χρωμένων φαυλότητα χαὶ τὸ παρὰ φύσιν διαχεῖσϑαι. 

σι p. 1134630 Ποῖον δὲ Φύσει τῶν ἐνδεχομένων χαὶ ἄλλως ἔχειν 

χαὶ ποῖον οὔ, ἀλλὰ νομιχὸν χαὶ συν ϑήχῃ- 

Ἐπεί, φησί, χαὶ τὸ φύσει δίκαιον μεταπίπτει χαὶ τὸ νομιχόν (εἰ γὰρ 
X δ ~ ~ \ / , ~ σ ‘> \ > \ 

τὸ φύσει, πολλῷ μᾶλλον τὸ νομιχόν), τίν! γνωριοῦμεν ὅτι τόδε μὲν εἰ χαὶ 

rn ¥. 5 περὶ S 6 ἀδιαστρόφως a: ἀδιαφόροις ἔχουσιν S 9 γὰρ om. a 12 ἔχον] ἔχει S 

τοῦ om. ὃ 13. 14 ἀκίνητόν ἐστι τὸ φύσει δίχαιον S 14 τὸ φύσει] χαὶ τὸ χατὰ 

φῦ σιν ἃ: καὶ τὸ φύσει S ἀγαϑὸν ἀγαϑοῖς ἐστιν S 11 οὐδαμῶς ἴσως) ἴσως 

οὐδαμῶς Arist. vulg. ἔχον BSa Arist. MbOb: om. Arist. vulg. 18 λέγοντος] 

ef. Reip. A p. 352 A 19 φησί] τύσει 5 2] πάντα ἃ οὕτως---χαὶ] ὡς Ρ φη 

οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ S 20 φύσιν τε χαὶ ἃ 30 ἔστιν οὖν S χινητὸν post 

ἡμῖν delevi post δίχαιον add. zai B μέντοι] μὲν φύσει B: μὲν S 
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τάχα χεχίνηται, φυσιχόν ἐστι, τόδΞ GE νουιχόν: ἣ εἰ χαὶ μἥπω μεταπεπτώ- 72r 

ν φ 
‘ 

> / a\ ~ ~ 

χασιν, EVOSYETAL GS UWSTATEDE TOS διαχρινοῦμεν τὸ 

Ν 4 X ΄ ~ 3 \ >. >) o A 

VOULXOD; χαὶ TO μὲν λεγόμενον τοιοῦτον, αὐτὸς GE οὐχ οὕτως τὴν λέξιν 

πήνεγχε, χαὶ διὰ τοῦτο ἀσαφέστερόν πώς ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ἀποφαινόμενος 

ἤλον, φησίν; ἐστὶ ποῖον δίχαιόν ἐστι φύσει, χαὶ ποῖον νομιχόν, χαίτοι ἐν- 

δεχομένων ἀμφοτέρων ἄλλως ἔχειν. διορισϑήσεται γάρ, φησίν, ἀπὸ τῶν 
νὶ 

ἄλλων: ὡς γὰρ ἐπ’ ἐχείνων ἀπὸ τῶν χατὰ φύσιν ἐχόντων χρίνεται, ποία 

χείρ ἐστι χρείττων, ὅτι ἢ δεξιά, χαὶ ποία χε oe ὅτι ἢ ἀριστερά, xattor 

ἐγδέχεται χαὶ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἴσον τινὰ τοὺ, οὕτω χαὶ τὸ 
φύσει δίκαιον, εἰ χαὶ μεταπίπτειν ἐνδέχεται, ἀπὸ τῶν χατὰ φύσιν ἐχόντων 

χρινοῦμεν ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν, εἰ χαὶ μὴ τοῖς παρὰ φύσιν διαχειμένοις ἰσχύει. 

ταῦτα εἰπὼν διὰ τῶν ἐπαγομένων ἐνδείχνυται, πῶς τὸ χατὰ συνϑήχην 

δίχαιον τίϑεται χαὶ πάλιν μετατίϑεται. ὡς 1ὰρ τὰ μέτρα, φησί, πρὸς τὸ 

χρήσιμον ἀλλάττεται, οὕτω χαὶ τὸ χατὰ συνθήχην δίχαιον τὴν ἀρχὴν μὲν 
\ τίϑεται διὰ τὸ δοχεῖν συμφέρειν τῷ χοινῷ, ἔπειτα μεταπίπτει, ἡνίχα δοχεῖ 

Ur συμφέρειν 7] ὅπου μὴ συμφέρει. οὐ γὰρ τὸ συμφέρον τῇ δημοχρατίᾳ 

συυφέρει χαὶ τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἡ τῇ ἀριστοχρατία" ὥστε ἐπεὶ ἄλλο μὲν 

τὸ δίχαιον χαὶ τὸ συμφέρον τῇ δημοκρατία, ἄλλο δὲ τῇ ἀριστοχρατίᾳ, 

ἀριστοχρατίαν ἣ αὕτη 
5 
ἐπε εΊ πειδὰν ἢ πολιτεία τ ἥ Pane aaa υεταπέσῃ εἰς Q 

nN 

εἰς ἐχείνην Ov ἃς αἰτίας λέγει ἐν tats [Πολιτείαις τὰς μεταπτώσεις αὐτῶν 

γίνεσϑαι, ἀνάγχη χαὶ τὰ νουιχὰ Clana μεταπίπτειν. οὔχ εἰσι 68 πανταχοῦ 

χαὶ παρὰ πᾶσιν αἱ αὐταὶ πολιτεῖαι, διότι μὴ φύσει ἀλλὰ νόμῳ χαὶ χατὰ 
συνϑήχην συνίστανται χαὶ χρῶνται χαὶ διχαίοις τοιούτοις: ἢ υέντοι ἀρίστη 

πολιτεία (ἥτις δέ ἐστιν αὕτη, εἴρηχεν ἐν ταῖς []ολιτείαις) ἀεὶ χαὶ παρὰ 
- 
’ πᾶσι τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν ἢ αὐτή ἐστι. 

ΤΥ = lf a >. > , \ , σ ΄ \ te 

p. 113525 Τῶν δὲ διχαίων χαὶ νομίμων ἔχαστον ὡς τὰ χαϑόλου 
mpos ta κοῦ ἔχασα Eyer. 

΄ Χ \ ? ‘ ? 9 
ἰιχαιὰ προς τὰ xa} ἔχαστα TA χατ αὐτὰ 

\ 

- 
ξι Τὰ νόμιμα, φησί, χαὶ τὰ 

Ὁ 

Ὁ ὃ 
΄ ied "ΑΝ ΄ Vv ca Ω 73 vv 4 

πραττόμενα οὕτως ἔχει, ὡς ἔχει ὃ χαϑόλου ἄνϑρωπος πρὸς τοὺς κατὰ 
μέρος, Σωχράτην, [ἰλάτωνα, assess ἢν. χοινὸν μὲν οὖν νόμιμον χαὶ 

δίχαιον τὸ Ἰεϊραμμένον χαὶ διοριξ ζόμενον ὅτι δεῖ τὴν παραχαταϑήχην διδόναι, 
σ τοῖν x 

JEL τὸν ἀριστέα τιμᾶν στεφάνῳ" “av ἕἔχαστον δὲ τὸ THOS μὲν δεῖ τὴ 
‘ 

TEpoy 

Φ 

σ 
Ξ 
— sy οἰχείαν διδόναι παραχαταϑήχην, χαὶ τόνδε τῳδὶ χαὶ ἄλλον ἐχείνῳ χα \ ὶ ete 

ἑτέρῳ ἐν τούτοις γὰρ al πράξεις, ὧν πάντων ὡς χοινὸν ἐχεῖνο τὸ λέγον 

δεῖ τὴν παραχαταϑήχην διδόναι χατηγορεῖται. ταῦτα εἰπὼν λέγει χαὶ τί 

15 

9 95 

30 

40 

1 νομιχοῦ a 4 ἀσαφεστέρα S 11 μὴ παρὰ τοῖς παρὰ S 14 συνθήκην] 
φί boty Ba 16 et 18 δημοχρατείᾳ a 17 zat om. ὃ 17. 18 ἀριστο- 

χρατείᾳ et 19 ἀριστοχράτειαν libri 19 αὕτη seripsi: αὐτὴ libri 20 ἐν ταῖς - 
A 

™~ . τ 3 Α᾿ ‘ τ « - . 

[loAttetats] Polit. E 1 sqq. 22 αἱ adta " μὴ αὖ Β: αἱ τοιαῦται ἃ διὸ ἃ 

τούτοις Β 24 ἐν ταῖς []ολιτείαις] Polit. H 30 post μέρος add. ἀνθρώπους 92 
2. 

r Ὺ nf 8 ~> cy >. | JA εἶ a = μὴ 

οἷον 5 οὖν om. Sa 32 τὸ τῷδε μὲν δεῖ Ba: Get τόνδε μὲν δοῦναι τωδί 

fort. 

[- 

post τὸ addendum τόνδε 34 ἐχείνω S 

S: 
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> ΄ \ ba ia ~ +7 ‘ \ + s ~ ΄ 

οιἰαφέρει τὸ αοιχημα τοὺ αὐιχοὺ χαὶ TO οἰχαιώμα TOU GLXGLOD. aot χον 72 

‘ ΄ 2 = ες ΄ ~ τὼ ae: - tS aes ee Pere ae ahs 5 

BEY YAP ἔστι, φησί, τῇ φύσει ἣ τῇ τάξει, λέγων τάξιν τὸν νόμον. 
vn ΜΕ ΄ ~ 4 “Ἅ ~ , 4 ‘ ‘ ΄ 

ἄδιχον οὖν, φησί, τῇ φύσει 7 τῷ νόμῳ τὸ μὲν γὰρ χαϑόλου χαὶ ὡρισμένον 
\ , ~ ΄ > \ may VN , 5 Ὁ ᾿ 

χαὶ τεταγμένον τῷ AOYW, οἷον τὸ μὴ χλέψῃς, αδιχόν ἐστιν’ ὅταν ὃξ ἐν 
th ΄ ΄ Ν 7 , 3 “ > ~ ” ΄ 

TOAGEL προς τινος γενηται,. αὐοιχὴμα EOTLY ον EV τοις Ya ξχαστα. οὐιῶὼς 
᾿ i i ? iy ‘ qo 

a7. , ‘ ss ‘ e /, . 4 “ἢ " Ω- 

δίχαιον τὸ χαϑόλου χαὶ ὡρισμένον, διχαίωμα ὃὲ ὅταν πραχὕΐ. 

Yr 

p.1135"12 Καλεῖται δὲ μᾶλλον διχαιοπράγημα. 15 

‘ Le | os \ > la 7 | ἘΞ ae Oh! Α ΩΝ ‘ OQ “" xf ‘ 

Εἰπὼν τί ἐστι τὸ διχαίωυα, ὅτι τὸ πραχϑὲν χατὰ τὸ χαϑόλου τε χαὶ 
΄ ΄ » - ~ + o " 

ὡρισμένον δίχαιον, ἐπανορϑῶν τοῦτό φησιν ὅτι χαϑόλου μὲν λεγέσθω διχαιο- 
A 

10 πράγημα πᾶν τὸ πραχϑὲν χατὰ τὸ ὡρισμένον δίχαιον, εἴτε ἐν διανομῇ ἔστιν Ί ( μῃ 
> 77 a. » / 

εἴτε ἐν συναλλάγματι, ἰδίως G2 λεγέσϑω διχαίωμα τὸ ἐπανόρϑωμα τοῦ ἀδιχή- 
\ 3k 

΄ ’, >} 5 ~ 5 ΄ ‘ Ss , 

᾿διχαιῴσει Κόρινθον 6 Zebs”, ἀντὶ τοῦ χολάσει χαὶ ἐπανορθϑώσει. διχαίωμα 
τοίνυν ἐστὶ τὸ εἰς τὸν ἀδιχήσαντα γινόμενον διχαιοπ τράγημα. διχαιοπραγεῖ 

~ \ > 

τῷ μὴ ἀποδιδόντι ἐπεξιὼν 

οδεδωχότος τὴν παραχατα- 

15 μὲν γὰρ ὁ τὴν παραχαταϑήχην ἀποδιδούς, O δὲ 
διχαιοῖ τὸν ἀδιχήσαντα, χαὶ ἔστιν ἢ μὲν τοῦ ἀπ 
ϑήχην πρᾶξις διχαιοπράγημα, 7 68 τοῦ ἐπεξιύόντος διχαίωμα. τα 

λέγει ὅτι τίνα GE ual πόσα εἴδη διχαιοπραγημάτων χαὶ ἀδιχημάτων, χαὶ 4 
> ΄ > ΄ \ ~ ΄ » 3 ΄ ‘ 

EY τισιν ἔστι. χαὶ πῶς γινόμενα τοιαῦτα εστιν. ὕστερον επισχεπτεον. χαι 

’ 

to Oo o 

5 ‘ or σ 5» ΄ 5 ‘ 5 ‘ δὶ 

ἱπὼν OTL ὕστερον ἐπισχεπτεον εὐθὺς ὃν ὧν ξΞπιῴξρξ: περ' αὐτῶν λέγ yet 
΄ - \ ‘ i ~ ΄ 

συντόμως, ὕστερον GE ἐπὶ πολὺ λέγων. ὄντων (ap τῶν διχαίων χαὶ ἀδί- 
ld ~ 

χων τῶν προειρημξνων, TODTESTL τῶν τὰ δίχαια ἣ τὰ OLX. πραττόντων, 

5 ~ ἊΣ) 9 , 353 A) 

τινὲς μὲν διχαιοπραγοῦσι χαὶ ἀδιχοῦσι χυρίως, τινὲς δ᾽ οὐ χυρίως, ἀλλὰ χατὰ 

τος, | ἤτοι ἢ ἐπὶ τῷ ἀδιχήματι τιμωρία χαὶ ζημία. τοιοῦτον γὰρ χαὶ τὸ 12» 

φι 

la o , , - 

συμβεβηκός. ὅσοι μὲν Exovtes τὰ δίχαια πράττουσι, χυρίως διχαιοπρα- 10 

25 γοῦσιν, ὅσοι δὲ ἄχοντες, οὐ χυρίως" ὥστε ἄλλο εἶδος διχαιοπραγίας τὸ 
΄ , 4 5 wv al , ‘ 

ExOvta χαὶ 8% προαιρέσεώς τινα πράττειν, ual ἄλλο τὸ Gzovta’ ὁμοίως χαὶ 

ἐπὶ ἀδικημάτων. ὄντων δὴ τῶν διχαίων χαὶ ἀδίχων τῶν προει- 

ρημένων. ὅπερ εἶπον, διὰ τούτων διορίξεται λέγων τίνες εἰσὶν οἱ χυρίως 

ἀδιχοῦντες χαὶ τὰ δίχαια πράττοντες, ual τίνες οἵ ἢν χυρίως ἀλλὰ χατὰ 

30 συμβεβηχός, διαρϑρῶν ἅμα χαὶ ὃ πρὸ ὀλίγου προεβάλετο λέγων © (295 qj OS, GL ρ ρ { h, πί “ΛΑ TOO \ETO ASY τ 

ἀδιχοῦντα μήπω ἄδιχον εἶναι, ὃ ποῖα ἀδιχήματα ἀδιχῶν ἤδη ἄδιχός 

“ Ἁ as ν 

Sais 5 SOT? Enel OF EGTLY 

> 
e ξ 

πᾶσαν ἀδιχίαν᾽᾿ ; χαὶ φησὶν ὅτι ὅταν ἑκών τις πράττῃ τὰ ἄδιχα ἣ τὰ δίχαια, 
χυρίως ἀδιχεῖ χαὶ χυρίως διχαιοπραγεῖ, ὅταν ὃὲ διὰ φόβον ἣ τῶν διχαστῶν 

ἢ τοῦ ἄρχοντος τὰ. δίχαια ποιῇ, οἷον τὴν παραχαταϑήχην δίδωσι, δίχαιον μὲν 
80 ποιεῖ, διχαιοπραγεῖ δὲ χατὰ συμβεβηχός, διότι δίχαιόν ἐστιν ὃ ἔπραξεν. ἀλλὰ 

2 ἣ τῇ τάξει. BSa Arist. Lb: 7 τάξει Arist. vulg. 3 post xat add. ὡς Ba 

4 μὴ] piv Ba κλέψῃς} κλέπτειν a 7 δὲ zat 

Arist. Mb 13 δικαιώσει--- Ζεύς} cf. Herodot. E 92 14 ἀδιχηϑέντα ἃ 

" 

15 

τὸ χοινὸν μᾶλλον a et omisso, xal 

διχαιοπραγεῖ om. B 19 ἐν om. a ὕστερον μὲν σχεπτέον S 19. 20 χαὶ 
io 2, εἰπὼν --- ἐπισκεπτέον om. S 20 λέγων S 21 γὰρ]. δὲ 21. 28 προειρημέν 

Arist. Ob: εἰρημένων Arist. vulg. 30 διορϑῶν S πρὸ ὀλίγου] p. 1134216 

82 πᾶσαν] ἑχάστην S Arist. 

Comment. in Arist. XXII 3. Michael in Eth. V 4 

wy 
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xdv προστάξαντος τοῦ ἄρχοντος μὴ δοῦναι thy παραχαταϑήχην οὐ δίδωσιν, τὰν 

ἄδιχον μὲν πράττει, ἀδίκημα δ᾽ οὐχ ἔστι" τῷ γὰρ ἑχουσίῳ, ὡς εἴρηται, καὶ 2 

τῷ ἀχουσίῳ χρίνεται τὰ ἀδικήματα καὶ τὰ διχαιοπραγήματα. 

ρ. 113ῦ195. Λέγω δὲ Exodctov μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, 

5 ὃ ἄν tis τῶν ἐφ᾽ αὑτῷ ὄντων. 

μὴ ὃν Nee ~ ΄ f irs ae , - ae se N gD , \ 

\S S Lils ae » 7 Se net ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῆς παρούσης πραγματείας περὶ ἀχουσίου χαὶι 

ἐχουσίου εἴρηχεν, οὐ χρὴ ἡμᾶς πάλιν ἐνταῦϑα μνείαν ποιουμένου τοῦ ᾿Αριστο- 
, - ΠΟΥ" - > ~ ΄ ~ 5» ~ ~ v 

τέλους πονεῖν, ἀλλ ἐχ τῶν ἐχεῖσε γεγραμμένων τοῖς ἐξηγηταῖς σχολῶν ett 

σωζομένων τὰ εἰς σαφήνειαν τῶν προχειμένων συντείνοντα μετενεγχεῖν" χαὶ 80 

10 δὴ τοῦτο ποιῶμεν. εἰπὼν τῷ ἑχουσίῳ ὁρίζεσϑαι τὸ διχαιοπράγημα, ὑπο- 

μιμνήσχει ἡμᾶς τῶν περὶ τοῦ dxovatov χαὶ ἑκουσίου εἰρημένων αὐτῷ ἐν τῷ IPs 

διττοῦ ὄντος tod ἀχουσίου, τοῦ τε βίᾳ χαὶ τοῦ Gt’ ἄγνοιαν γινομένου, ἑχούσιόν 

ἐστιν ὃ μήτε βίᾳ μήτε δι’ ἄγνοιαν γίνεται. xal ἔστιν οὐ βίᾳ μὲν οὗ 7 

ἀρχὴ ἐν αὐτῷ, οὐ δι’ ἄγνοιαν δέ, ὅταν μηδὲ τὰ xa Exacta τις ἀγνοῇ; 

15 Ov ὧν χαὶ ἐν οἷς ἣ πρᾶξις. ὃ γὰρ τῷ τὸ καϑόλου ἀγνοεῖν ἁμαρτάνων 

οὐ Gv ἄγνοιαν ἁμαρτάνει, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ I’, ἀλλ᾿ ἀγνοῶν. τοῦτο δή 
Ἐπ τ > X κι ee tier Bee ~ Q? ὦ ΄ σ x . 

ἐστι τὸ ἑχούσιον τὸ μὴ Gt ἄγνοιαν τῶν zal? Exacta ἁμαρτηϑέν. ὅταν οὖν, 8 

φησίν, ἢ ἀρχὴ ἦ ἐν αὐτῷ εἰδότι καὶ τὰ xa? ἕἔχαστα, ἐν οἷς ἢ πρᾶξις, 

ἑχὼν πράττει: τῶν yap βία γινομένων οὐχ ἐν τοῖς πράττουσιν ἢ ἀρχή. 
ἣν» > X > ~ 3 » » 

20 ἐπεὶ yap ἦν ἀχούσιον τὸ διὰ τὴν τῶν xa ἕχαστα ἄγνοιαν γινόμενον, τότε 
ς , > a ~ ’ e ~ 

φησὶν ἑχούσιον εἶναι, ὅταν μηδέν τι τῶν xa’ Exacta, ἐν οἷς ἢ πρᾶξις, 

ἀγχνοῆται. τὰ ὃὲ χαϑ’ ἕκαστα ἐν οἷς ἢ πρᾶξις, ὧν ἀγνοήσας τις δι’ ἄγνοιαν 

ἐποίει, ἦν ταῦτα, ὃ πράττων ἄνθρωπος, περὶ ἃ πράττει, ὃ πράττει, or 
ε 

οὗ πράττει, οὗ ἕνεχα πράττει, ὡς πράττει. ἔστιν οὖν ὁ πράττων ὃ ἐργαζό- 40 

τῷ σι μενος χαὶ ποιῶν τὸ πραττόμενον χαὶ ποιούμενον, οἷον ὁ φονεύσας ἣ ὃ 

χλέψας: περὶ ἃ δὲ πράττει. ὁ φονευϑείς (περὶ αὐτὸν γὰρ πέπραχε τὸν φόνον) KKEGES περ L OF TPS ct, 9% [> cts (Sl v {2p πρᾶχξε τ φ 

χαὶ τὰ χλαπέντα χρήματα: ὃ δὲ πράττει, ἐστὶν ὃ φόνος ἢ ἢ τῶν χρη- 

μάτων μετάϑεσις. ὅ ἐστιν ἢ χλεψία" δι᾿ οὗ δὲ πράττει, τὸ ὄργανον δι᾿ οὗ 
΄ \ , ce NA Οὗ \ ΄ Ψ , pg led > Y> , 

πεποίηχε τὸν φόνον" οὗ δὲ Evexa, τὸ τέλος οὗ χάριν ἔπραξεν. οἵον COWHE τις 

80 ἐρῶν τῇ ἐρωμένῃ φάρμαχον ὡς φίλτρον, συνέβη δὲ μανῆναι τὴν γυναῖχα 

ἀντὶ τοῦ φιλεῖν, ἢ δέδωχεν ὡς ὑπνωτιχόν, ἀπέβη δὲ ϑανεῖν τὸν πιόντα 45 

ὡς ὑπνώσαι, ἣ χαὶ χειμένων ἐν τῷ αὐτῷ χιβωτίῳ χαὶ ὑπνωτιχῶν φαρ- 
‘ 

a. ~ 

μάχων χαὶ δηλητηρίων λαϑεῖν χαὶ δοῦναι τὸ δηλητήριον ὡς ὑπνωτιχόν. 

τὸ ὃὲ ὡς πράττει, οἷον ἠρέμα οἰόμενος πλήττειν σφοδρῶς ἔπληξεν, xat σὺν 

35 τῷ πλῆξαι τὴν φλέβα ἔπληξε ual τὴν ἀρτηρίαν: ἔτεμεν γὰρ ἀμφοτέρας 
COs fis | ΤΟΣ ETATSE | ρ i? Seca Vast (4p BS ρ - 

1 προτάσσοντος S 2 πράττειν S χαὶ om. S 3 χρίνεται] καὶ νέμεται S 

θ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ] 1 1—3 8 σχολίων ἃ 15 τῷ om. ἃ 10 ἐν τῷ 

ΤΠ 0:2 20 ἀκούσιον scripsi: ἑχούσιον libri 22 ἀγνοεῖται a ayvortat— 

πρᾶξις om. S 25 χαὶ ποιὸν τὸ S 27 ἣ καὶ τῶν S 28 post πράττει 

add. οἷον S ὄργανον ὑφ᾽ οὗ Ba 29 post φόνον add. ξίφος ἢ λίϑος ἤ τι ἄλλο S 
31 δὲ om. Ba ποιοῦντα ὃ 32 ὑπνῶσαι libri ὑπνωτιχῷ Ba 

34 modttety Ba 35 ἀμφότερα S 
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\ \ r Q? g > Py Chg es fe ς 1 ΑἹ 5 οἱ > ~ ~ Ov 
TA μὲν οὖν KAU ἔχαστα, ἐν οἷς ἢ πρᾶξις ual ἃ ἐνδέχεται ἀγνοῆσαι, ταῦτα 72: 
Pal Vv ’ a7 , \ A “4 > Ae Tae | Ἃ x? » ~ 

αν Ely. TOUTWY OS, φησι 9 TOV μὲν TOATTOVTA OUGELS ἂν GUVALTO αγνοξειν" 50 
‘ 5» 

πῶς γὰρ ἐνδέχεταί σε ὄντα τὸν πράττοντα ἀγνοῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ πράττων: 

μαινόμενος γὰρ χαὶ κατεσθίων τις τὰς ἑαυτοῦ σάρκας ἀγνοήσειεν ὅτι αὐτὸς 
e > , ~ S >] ” 5 , o , ‘ ~ 

5 Savtov ἐσϑίει. σωφρονῶν GE οὐχ ἂν ἀγνοήσειεν ὅτι πράττει χαὶ ἐνεργεῖ. 
, ΝᾺ - > ~ , > ΄ > ΄ - ~ ΄ 

συνέστειλε δὲ ταῦτα ἐν τῷ βιβλίῳ ἐχείνῳ εἰς τρία, ὧν νῦν μνημονεύει. 
a ‘ , , =~ ‘ a“ Ce 4 ~-, μέ ὌΝ ae Ps ‘ = » 5: a 3 4 

ὃ yap γνωρίζων τό te περὶ ὃ ἢ πρᾶξις γίνεται χαὶ τὸ ὄργανον δι᾿ οὗ xat 
> ξ΄ , ~ ‘ 5» , 

τίνος ἕνεκα γίνεται, οὗτος ἑχουσίως ποιεῖ: xat γὰρ τὸ ἀχουσίως γινόμενον 
‘ 

Gt ἀγνοιάν τινος ἢ χαὶ πάντων τούτων γίνεται: ἐδείχϑη | γὰρ ἐν ἐχείνῳ 73 
10 τῷ βιβλίῳ καὶ τἄλλα ὑπαγόμενα τούτοις. εἰπὼν ὃὲ εἰδὼς χαὶ μὴ ἀγνοῶν 

΄ ΄ € ΄ κ᾿ , \ ’ 2 s \ 

πράττῃ μήτε Ov μήτε ᾧ μήτε οὗ [χαὶ τίνος] Evexa, ἐπήγαγε μὴ 
᾿Ν 7 5 » c ΄ \ x 

χατὰ συμβεβηχὸς μηδὲ Bla, τουτέστιν ἐν οἷς τὸ ἑχούσιον μὴ ἢ χατὰ 
- 

συμβεβηχὸς μηδὲ βίᾳ. χαὶ εἴη ἂν λέγων μὴ τὸ μὲν αὐτῶν κατὰ συμβεβηχός, 
τὸ ὃὲ βίᾳ" οὐ γὰρ ἀμφότερα χατὰ συμβεβηκὸς ἣ dugdtepa βίᾳ. ἀλλ᾽ 
ἐπὶ μὲν τοῦ τὴν ἀρχὴν χαὶ τὴν αἰτίαν ἐν αὐτῷ εἶναι ἁρμόζοι ἂν τὸ μὴ 5 
βίᾳ" δύναται γὰρ δι᾿ αὑτοῦ τις οὗ τὴν ἀρχὴν ἔχει βιασϑεὶς ποιῆσαί τι, ὡς 
αὐτὸς παρέϑετο τὸ ἐπὶ τῶν χειρῶν. ἂν γάρ τις λαβὼν τὴν χεῖρα τὴν 
ἐμὴν τύπτῃ τὸν πατέρα μου, ἢ ἀρχὴ ἐν ἐμοί 

_ or 

. > σ ΄ ΄ Ὁ ΄ 

EOTtY, OTL Y YEP, Ἢ τυπτεται 
e >) > 

ὃ πατήρ μου, ἐμή ἐστιν, ἀλλὰ βίᾳ ποιῷ, ὥστε χαὶ ἀχουσίως: ἂν ὃ 

20 ἐγὼ χινῶν τὸν πατέρα τύπτοιμι, τοῦτο ἑχούσιόν ἐστιν. τὸ μὲν οὖν μὴ βία 
ra ad ΡΊΞΕΙ - , . as ὯΝ Ἁ Ἁ Ἐν ΚΕΡῚ oN men arn BON ἁρμόζει ἐπὶ τοῦ τοιούτου" τὸ ὃὲ μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ἐπὶ τοῦ εἰδέναι τὰ 
xa)’ ἕχαστα. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ γνωρίζοι ἄν τις ταῦτα ὧν ἣ ἀγνοια 10 

΄ o \ a 7 

ἀχούσιον ἐποίει τὸ γινόμενον οὕτως ὡς αὐτὸς δείχνυσιν. ὁ γὰρ τὸν πατέρα 
ὕπτων ἐν νυχτομαχίᾳ xat γνωρίζων μὲν ὅτι ἄνϑρωπον τύπτει. ἀγνοῶν 

τ o 

τ 
ἊΝ σ Α ’ ΄ ‘ 5 ~ 3 \ \ Ἃ \ GS OTL ὧν τύπτει ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐστι, χατὰ συμβεβηχὸς ἂν εἴη περὶ τὸν 

, ¢ ~ v 2 [25 377 ἊΝ 

πατέρα ἢ πρᾶξις: ὡς πρὸς μὲν γὰρ ἄνθρωπον χαῦ αὑτό, ὡς GE πρὸς 
πατέρα χατὰ συμβεβηχός: ὥστε χαὶ ἀχούσιος ἢ πρὸς τὸν πατέρα ὕβρις 
τοῦ υἱοῦ. ἀλλὰ χαὶ ὁ τὸν ἐλλέβορον γνωρίζων ὅτι τόδε τι ἐλλέβορος, 

ἀγνοῶν δὲ τὴν δύναμιν. αὐτοῦ ὅτι χαϑαρτιχός (ὑπολαμβάνει ὃὲ ὡς ὅπνον 1ῦ 
80 ἐμποιεῖ) χαὶ διδοὺς ὡς ὑπνοποιὸν χατὰ συμβεβηχὸς τὸ οὗ ἕνεχα γνωρίζοι 

ἂν οὗτος. ἀλλὰ χαὶ ὃ εἰδὼς τὸ ἀχόντιον ὃ ἀφίησιν, ὅτι ἀχόντιόν ἐστιν, 
> y My δὲ σ λελ ΄ “ δὴ (5 ‘4 _ Ἃ ΠΣ γ» 2 ἀγνοῶν δὲ ὅτι λελόγχωται, xata συμβεβηχὸς ἂν γνωρίζοι χαὶ o 
v ¢ ΄ ΄ ~ ze 9 " 

ἄρα Exoustos ἢ πρᾶξις γένοιτο ἂν ἐν ἢ τὰ xa? ἕχαστα, ἐν οἷς 

τ 
> > 
ὗτος. οὐχ 

e ~ » ) πρᾶξις 
γίνεται, χατὰ συμβεβηχὸς γνωρίζεται: ὧν γὰρ ἢ χαϑ᾽ αὑτὸ γνῶσις ἑχούσιον 

35 τὴν πρᾶξιν ποιεῖ, ταῦτα εἰ χατὰ συμβεβηχὸς γνωρίζοιτο, οὐχ ἑχούσιον τὴν 20 
> πρᾶξιν χαὶ τὸ γινόμενον ποιεῖ. ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει τὸ χαϑόλου λέγων 

ὁμοίως ὃὲ τοῦτο διωρίσϑω χαὶ περὶ τῶν οὗ ἕνεχα χαὶ περὶ 

1 post ἀγνοῆσαι add. τάχα ἂν S 2 οὐδεὶς ---πράττοντα (3) om. S δύναται a 

6 ἐκείνῳ om. Ba 8 ἑχουσίως γινόμενον a 11 μήτε ᾧ om. Sa χαὶ τίνος 

delevi Ὁ ph om. S 12. 13 τουτέστιν --- βίᾳ. om. S 15 μὲν om. a 

19 ἐμή] ἐμοὶ 5 24 νυχτομαχείᾳ ἃ 28 ἐλέβορον et ἐλέβορος BS 

29 ὅτι xataptixdy ἐστι S fort. ὑπολαμβάνων 33 γίνοιτο Sa 37 τοῦτο] 

τὸ τοιοῦτον a Arist. περὶ] ἐπὶ Arist. τῶν BSa Arist. LbMb: τοῦ Arist. vulg. 
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κ ~ Pp la , ΄ ΄ ων m6 

τὴν πρᾶξιν ὅλην, τὸν πράττοντα, περὶ ὃ πράττει, ὃ πράττει, Or’ οὗ 73° 
΄ A ς 

πράττει, TO ὡς πρᾶττει. 

’ ~ 4 “ ’ , 

p. 1135431 Τὸ δὴ τη θυ ΘΕΟΣ Ἢ "ἡ ἀγνοούμενον sv, μὴ ET 

4 
~ ΝΟ πὶ ΄ 5 , 

αὐτῷ δὲ av ἡ βία ἀχούσιον. 

= ΩΡ τ , Ne , , 7 ‘ \ ~ > , ΄ νι 9 \ 

5 Eixdy τί τὸ Exodotov, λέγει χαὶ περὶ τοῦ ἀχουσίου, τί ποτέ ἐστι, χαὶ 

a φησὶν ὅτι τοῦτό ἐστιν ἀχούσιον, τὸ Ot” ἄγνοιαν γινόμενον 7 βίᾳ τῶν ἐφ 

ἡμῖν ὄντων. ὅσα γὰρ ἀγνοεῖται 7 μὴ ἀγνοεῖται, uy ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ἐστὶ 
τῷ πράττοντι, ἤτοι μὴ χατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ἀρχὴν γίνεται, ἀλλὰ βία, ἀχούσιά 

ἐστι. δεῖ δὲ ἐν τῇ λέξει τῇ ἢ βίᾳ ἀντὶ τοῦ 7 τὸ ἀλλά γράφειν, ἵνα ἡ 

10 ἀλλὰ βία" τὸ γὰρ μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἀλλὰ βία ἀχούσιον. λέγει ὃὲ χαὶ πολλὰ τῶν 80 

φυσιχῶν οὐχ ἀγνοούμενα ἡμῖν χαὶ γινόμενα χαὶ πραττόμενα οὔϑ᾽ ἑχούσια οὔτ᾽ 

ἀχούσια εἶναι, χαίτοι ὡς εἴρηται χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντα" ἐφ᾽ ἡμῖν γὰρ ἢ ἀρχὴ 

χαὶ οὐχ ἀγνοεῖται ὅτι γίνεται. ἔστι δὲ ταῦτα ὅσα χατὰ φύσιν γίνεται, οἷον 

τροφῆς πέψις χαὶ ἀνάδοσις χαὶ πρόσχρισις, χαὶ τὸ γηρᾶν ἢ ἀποῦνήσχειν. 

15 ἣ τὸ μὲν τὰ τοιαῦτα ὅτι οὐχ ἀγνοεῖται ὡς γίνεται δῆλον χαὶ ἀληϑές, οὐ 

wry καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἰσι. διὰ τοῦτο χαὶ ὁ ποιητὴς εἶπε ᾿ φύσει γὰρ ὄντες 
‘ 

77) - θνητοὶ οὐ χύριοί ἐσμεν τοῦ ἐπὶ τοῦτο μὴ ἐλϑεῖν: ἀναγχῃ γὰρ. ἥχομεν. 

ry or = ΜῈ a) ΄ ΄ 32 δὴ ~ 

Ρ. 113502 "Eott δ᾽ ὁμοίως xat ἐπὶ τῶ 
3 

ν ἀδίχων χαὶ τῶν διχαίων “AL 

τὸ χατὰ συμβεβηχός. 

ε 

20 Εἰπὼν ὅτι ἐν οἷς ἢ πρᾶξις, zal τὸ χατὰ συμβεβηχὸς χαὶ τὸ xad? 
αὑτό, ὧν τὸ μὲν ἐποίει τὸ ἑχούσιον, τὸ GE τὸ ἀχούσιον, λέγει ὅτι χαὶ ἐπὶ 

τῶν διχαίων χαὶ τῶν ἀδίχων ἔστι χαὶ τὸ χατὰ συμβεβηχός. ὁ γὰρ ποιῶν 

τι τῶν διχαίων ἄχων χαὶ χατὰ φόβον χατὰ συμβεβηχὸς διχαιοπραγεῖ, ὅτι 
cis συμβέβηχε διχαίοις εἶναι ταῦτα ποιεῖ, οὐ μὴν ἁπλῶς οὐδὲ χυρίως, ὅτι 4 

τῷ or οὐχ ἑχὼν ἀλλὰ διὰ φόβον ποιεῖ. ἀλλὰ zat ὁ ἄχων (ἄδιχόν) τι ποιῶν. ὦ 
iv ΄ “ « \ \ ΕΣ a. = ‘ Qe4e ς =a! ΞΩ͂Σ \ δ. 

ὃ ἀνατχασϑεὶς μὴ ἀποδοῦναι τὴν παραχαταϑήχην, χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖ 
ao \ Lda) ~ / ia ) 5. ~ δῶ v >) \ {κι a 

(ὅτι yap συμβέβηχε τῷ πραττομένῳ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀδίχῳ εἶναι) οὐ μὴν ἁπλῶς" 
\ ‘ ΄ ~ 35 ~ > 3 ~ id ΄ 5 \ ΄ Χ 9. σ΄ > τὸ γὰρ ἁπλῶς ἀδιχεῖν ἦν ἐν τῷ Exdvtr αὐτὰ πράττειν. λαβὼν. δὲ. ὅτι ἐν 

τοῖς Exovatws γινομένοις ἐστὶ τὸ διχαιοπραγεῖν χαὶ τὸ ἀδιχεῖν, ἑξῆς τῶν 
c ΄ > ΄ ~ ΄ ἥν 80 ἑχουσίως γινομένων διαφοράν τινα ποιεῖται λέγων τῶν ἑἕχουσίως πραττο- 50 

~ 3 

μένων τὰ μὲν προελόμενοι xal μετὰ πραιρέσεως ποιοῦμεν, τὰ δὲ οὐ 

προελόμενοι. τὰ γὰρ διὰ ϑυμὸν γινόμενα ἀπροβούλευτα". Exovtes μὲν 

bo ποιοῦμεν ταῦτα. οὐ προβουλευσάμενοι δέ. ᾿ ’ Yodel Ὶ 

3 δὴ] δ᾽ «ἃ 3. 4 ἐπ᾿ αὐτῷ a Arist. vulg.: ἐφ᾽ ἑαυτῷ BS Arist. Ob (ἐφ᾽ αὑτῷ Lb) 

6 γινόμενον] πραττόμενον S 7 ἡμῶν S ἐπ᾿ αὐτῶν a 10 λέγεται S 

12 ἐν ἡυῖν γὰρ 5 16 6 ποιητὴς] nescio quis 16. 17 φύσεως γὰρ ὄντες ϑνητῆς 

Anon. 18 zai post ὁμοίως apud Arist. non legitur 22 xat post ἔστι om. 5 

25 ἄδικον addidi: 6 μὴ ἐκ τῶν ἀδίχων τι. (lege 6 μὴ ἑχὼν ἄδικόν τι) ποίησας Anon, 

27 post γὰρ add, μὴ 8 28 πράττειν] ποιεῖν S 29 ἑχουσίοις ὃ 32 μὲν οἴῃ. S 
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) p. 1135511 Τριῶν δ᾽ οὐσῶν βλαβῶν τῶν ἐν ταῖς κοινωνίαις, 

U μὲν 
) » , ΄ ΄ ΄ " 

ET ἀγνοίας AUAPTHUATA εἰσιν. 

τα 

7S 254 ς yak 4 Α ΤᾺ ΟΡ * ae ) ὦ, ἘΞ. hee ΄ -- 7 VA — 

Εἰπὼν πρὸ ὀλίγου περὶ αὐτῶν χαϑ᾽ ἔχαστόν ye αὐτῶν ὁποῖα te εἰδὴ 73¥ 
‘ , " ~ Vv ΄ 0 . = 5, 

χαὶ πόσα, χαὶ περὶ ποῖα ὄντα τυγχάνουσιν, ὕστερον ἐπισχεπτέον νῦν τοῦτο 11 
a . ε ΄ > \ , \ 

5 πηιεῖ: διελὼν γὰρ τὸ ἐχούσιον εἰς τὸ χατὰ προαίρεσιν χαὶ τὸ χωρὶς προαι- 
beck ‘ ‘ ay i 

, Vv ig ἌΝ; , , 3 a/> ~ ~ . 

ρέσεως * * “ἔστι OF ἢ ἀδιχία βλάβη τις, ἀποδίδωσι νῦν πῶς μὲν Ἴίνομε ἔν ἢ 
ε΄ ΄ ἽΝ ΄ ᾿ ~ ΄ "» v sf. , ~ δὲ 

ἢ βλάβη ἀδιχία ἐστί, χαὶ πῶς γινομένη οὐχ ἔστιν ἀδιχία. τῶν δὴ βλαβῶν 
΄ ) "» , ~ ΄ ΄ \ ἀν e ON Ν 7 

χὶ wey WET αγνοιᾶς TOV γχινουξνοῦ γίνονται χαὶ εἰσιν αχούσιοι. αἱ OF εἰδότων 

wat ἑχουσίως. χαὶ TOY WET ie ai υὲν παράλογοι χαὶ ex παραδόξ 
, eon \ > , " Ζὴ ΄ 

10 γίνονται, al G2 τὸ μὲν, ἀχούσιον ἔχουσιν, οὐ ἣν χατὰ τὸ παράλογόν 

χαὶ παράδηξον. εἰπὼν δὲ τὰς χατὰ ἄγνοιαν γινομένας βλάβας χοινῶς ἅμαρτ 

90 

to 

ἡ- 

~ ‘ \ Cee as 5 - 

ματα ὑποδιαίρεσιν αὐτῶν TOLELTAL χαὶ φησι τας υὲν παραλογχως αὐτῶν γινο- 

μένας δεῖ χαλεῖν ἘΠ GEL τὰς 6& uy παραλό 
- ~ Vv. 7) τῷ χοινῷ. εἴη δ᾽ ἂν παραλόγως γινόμενα τὰ σπάνια χαὶ ἀπροσδόχητα, οἵ 

15 εἰ τὴν ϑύραν ἄφνω ἀνοίξαντός τινος ὁ πατὴρ ἐχείνου παρεστὼς ἐπλή 

εἰ τοξεύήηντος ἐν τοιούτῳ τόπῳ ἐν ᾧ οὐ 
. τι ΄ = oe 5 Pg ed AVS = 5 ad) 

ἔχ τινος τύχης ἐχεῖσε διερχόμενος ἐτρώϑη τῷ ἀφεϑέντι βέλει. τὰ γὰρ 

- ms VS -_ - Η “ΘΠ σ 

ς εἰωὃςξ πορεύεσϑαι, aovw τι 

όγως ἁμαρτήματα ὁμωνύμως 

Ov 

τοιαῦτα παράλοχαά τε χαὶ ἀπροσδόχητα" πῶς γὰρ ἂν προσεδόχησεν ὁ το- 
rs 5 δ. Δ ne 3 Ἐῶ 2 Co a Na Pw = = yes > , 7 a. ‘ 

ξεύων ἐχεῖσέ τινα διελθεῖν ἐν ᾧ οὐδεὶς OLGETOTE ὦπται διιών: OSA OF UF 
᾿ ΄ > ~ ΄ - +¢ , ΄ 

50 ἔστι παράλογα, ἀγνοοῦντος μέντοι τοῦ πραζαντος γίνεται, ταῦτα he ἔσϑω 
Ἃ 

ey 

aoe - va AINE ΥΧΆΗΝ hy ΤῈ = , 2 > ΄ 
AUAGTHUATS. 0 γάρ εν ὁδῷ CLOVTLLWY tj εν τινι χώριῳ >» “ὃν ᾧ εν DEY ETAL 

τινας εἶναι, “at βαλών τινα ἡμάρτηχε, καὶ χαλοῦνται at τοιαῦται τῶν 
- © id aes Δ Ἧ , ἊΣ ’, Lae > 5 ἐτῶν. Ὁ 3 EeEA) 

βλάβῶν ἁμαρτήματα. ἁμαρτάνει yap, φησίν, ὅταν ἐν αὐτῷ ἣ ἀρχὴ 
“Ὁ iB 2 ? a 5 -ἷ > (2 v 

τῆς αἰτίας" εστ' OF ἐν AUTH, χαϑ ὅσον. εἰς τόπον ἡχόντ ιζεν ἐν ᾧ et} 
> ‘ a > 5 ’ ΄ 

25 ἦν διέρχεσϑαί τινας. τὰ μὲν οὖν μετ᾽ ἀγνοίας γινόμενά εἰσιν, ὡς εἴρηται 

τὰ ἀτυχήματα χαὶ τὰ ἁμαρτήματα" ἀδιχήματα ὃ On, 
382 o »» 

SOTLY GTAY πραςὶ 
sh || 

ῃ 

/ ‘ , ~ ἊΣ Ψ τον ‘ s { Ν 

εἰδὼς μέν, vy προβουλεύσας δέ. ταῦτα ὃ ἐστὶ τὰ διὰ ὕυμον γινόμενα 

χαὶ διὰ πάθη ἀναγκαῖα ἣ φυσικά. εἰσὶ δὲ πάϑη φυσιχὰ ἔρωτες hoz at 

φόβοι, Baia G& πεῖνα δίψα. 6 yap διὰ μεγάλην λύπην βλάψας τινὰ 
~ ee ΄ ‘ ~ ”~ » “ eo | 5 v y ν᾽ 

30 ἢ διὰ φόβον ἐξειπὼν τὰ τοῦ φίλου μυστηριὰ ἡ GLA σφοῦρον ἐρώτα βλα' 
~ >} , “Ὁ ~ 

' ἢ διὰ πεῖναν ey ἢ δίψαν ἀποστερήσας τινὰ τοῦ olxsion ἀδιχε 

χαὶ ἄδιχοι αἵ πρᾶξεις, οὐ μὴν ἤδη ἄδιχός ἐστιν: οὐ γὰρ διὰ μοχϑηρί 

!,.»» “5 

νας 
ay μεν, 

αν 

΄ ἜΝ Ὁ» τον Ὁ) > ‘ > , 

TET OAYSY, ἀλλ ἠναγχάσϑη TOACAL. αοιχος Ὁ EGTLY O EX πρησιρξσεωὼς 

ταῦτα ποιῶν δίχα τῶν εἰρημένων παϑῶν τῶν ἀναγχαίων zal φυσιχῶν. 
, 2 ’ - 

35 μὲν οὖν σύμπασα τῶν Acyou. 
“ 

4 
. 9, oO at ‘ ‘ . ‘ 

νῶν GLAVOLA AUT. τὸ GF χατὰ THY ἀρχὴν 

25 

30 

~ » \ ao ΄ fal > μά 5: « \ se 

τῆς λέζεως τὸ ὅταν μήτε ὃν UATE ὁ UATE M WATE οὐ ἔνεχά, OY μὲν do 

1 ὃ᾽ οὐσῶν BSa Arist. Lb: δὴ οὐσῶν Arist. vulg. 2 ἐστὶν Sa Arist. ὦ πρὸ ὀλίγου] 

p. 1185213 249° ἕχαστον Arist.: za? ἑκάστων BS: zad? exdotyy a ye] te S 

6 post προαιρέσεως add. γινόμενον Sa Jacuna ex Anon. explenda est προαιρέσεως, ἐπεὶ 

τῶν γινομένων τὰ μὲν ἀκουσίως γίνεται, τὰ δὲ ἑκουσίως, ἔστι δὲ κτλ. 9 παράλογοι καὶ 

ἐκ om. S 10 post μὴν add. zat ὃ 16 τοξ ee seripsi: τοξεύων τις libri 

post totodtm add. τινὶ ὃ 24 αὐτῷ seripsi: ἑαυτῷ libri 26 ἀδίχηυα S 

28 εἰσὶ -- φυσικὰ om. S 30 χλέψας 5 33 ἠναγχάσας (sic) S 



BA MICHAEL IN ETHIC. NICOM. F 10 [Arist. p. 11385>11. 27] 

“7 \ ΄ , oa ΄ Ὁ ἊΝ ~ ΄ > x ἘΞ 
λέγει τὸν πατέρα ean a7 ἢ TUBERS D027 πρᾶξις, ὡς ὁ ἐξειπὼν τὰ τὸν 
μυστήρια THe ὅτι μυστήριά ἐστιν: ᾧ δὲ τὸ ὄργανον. οἷον ὅτι ἀχόντιόν 
ἐστιν, οὗ 6& τὸ τέλος, ὡς 6 ἀγνοήσας ὅτι οὐ ποιεῖ φιλίαν τόδε τὸ φᾶρ- 
υαχον, ἀλλὰ μανίαν, ὡς δὲ 6 τρόπος, οἷον ἠρέμα ἀλλ᾿ οὐ σφοδρῶς. διὸ UAXOV, ἱ » ὃς δὲ ὃ τρόπος, οἷον ἠρέμ Peapels: 

ὃ χαλῶς τὰ ἐκ ϑυμοῦ οὐχ 2x προνοίας uptvetat, ὁ διὰ ϑυμὸν ποιήσας 
ἈΝ \ 5 2 Nae , » , ὌΝ “ΦΧ ΄ ε΄ \ εἰδὼς μὲν ἐποίησε χαὶ ἐχών, οὐ προβουλεύσας δὲ οὐδὲ προελόμενος" 6 γὰρ 
ὑβρισϑεὶς χαὶ διὰ τοῦτο τρώσας οὐχ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀρχὴν ἔχει, ἀλλ᾿ ἐν 40 
τῷ ὑβρίσαντί ἐστιν. 6 γὰρ ὑβρίσας yéyovey ἀρχὴ καὶ αἴτιος τοῦ χινηϑῆναι 
εἰς ἀνϑύβρισιν τὸν ὑβρισϑέντα. 

~~ 10 p. 1135027 “Ett δὲ οὐδὲ περὶ tod γενέσϑαι ἣ μὴ ἀμφισβητεῖται. 

Ταῦτα ὡς σημεῖα παρατίϑεται τοῦ τοὺς διὰ ϑυμόν τι πράξαντας μὴ 
ἐχ προαιρέσεως μηδ᾽’ ἐπιβούλως μηδ’ ἀπὸ χαχίας πεπραχέναι & & GAR 
ἀπαρνοῦνται λέγοντες μὴ πεποιηχέναι, ual γίνεται ἐν τούτοις ἢ ἀμφιβολία, 
εἰ γέγονε παρὰ τοῦδε τόδε τὸ χαχὸν ἢ μὴ γέγονε, τῶν μὲν χατηγόρων 

ὅν αὐτοῦ δὲ ἀπαρνουμένου χαὶ λέγοντος μὴ 
υ 

Ἔ 

15 λεγόντων ὡς αὐτὸς πεποί; 
πεποιηκέναι. 6 δὲ διὰ ϑυμὸν πράξας ὁμολογεῖ καὶ λέγει ὡς πεποίηχα 
τοῦτο, ἀλλὰ διχαίως. ὡς γὰρ ἠδικημένοι οἱ δι’ ὀργήν τι ποιοῦντες χαὶ 
ἀμυνόμενοι | αὐτοὺς ὡς προηδιχηχότας" ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ ἀδιχία ἣ 7A 
ὀργή ἐστιν. ἐν μὲν [0 τοῖς συναλλάγμασι βλάπτοντες περὶ τοῦ γεγονέναι 

7 ἀμφισβητοῦσι" τὸ γὰρ δρᾶμα ἀμφισβητοῦσιν ΠΝ ἐξ ἐπιβουλῆς ποι- 
οὖντες, οἵ Be) ν ἀποδεδωχέναι τὸ ὀφειλόμενον ἔγοντες, 0 t δὲ μὴ xexoutodar, 
ὧν Auesy, τὸν ἕτερον πάντως εἶναι καχόν, ἣ τὸν λέγοντα δεδωχέναι ἣ τὸν 
μὴ λαβεῖν διισχυριζόμενον. ἔσται δὲ ἐξ ἀνάγχης ὁ ἕτερος χαχός, εἰ υὴ ὅ 

> s 4 4 ΝΟ ~ , ‘ 43 IN >] / σ ς μ᾿ 

διὰ λήϑην Opa εἰ γὰρ μὴ δοὺς ἐπιλέλησται ὅτι οὐ ὃ 
Ἁ 5 ᾿ σ “, >) , 5 \ ΝᾺ ~ ἊΝ C \ 25 χαὶ λαβὼν ὅτι ἔλαβεν, οὐ χαχός. ἐπὶ ὃὲ τῶν διὰ ϑυμὸν γινομένων τὸ 

υὲν mPa ina ὁμολογοῦσι πεποιηχέναι, περὶ ὃὲ τοῦ διχαίως ἣ ἀδίχως ἢ 
ἀμφισβήτησίς ἐστι τῷ πεποιηχότι χαὶ πεπονϑότι. ε 

x 

ov οὖν οἱ ἐχ προαιρέσεως 
πράξαντες τὸ χαχὸν οὐχ ὁμολογοῦσι πεποιηχέναι, οἱ 6& διὰ ϑυμὸν ὁμο- 
λογοῦσιν. οἱ διὰ ϑυμόν τι ποιοῦντες οὐχ ἐχ Τρλθβ. ΞΟ ποιοῦσιν. ἃ μὲν 

ἐν; eto) 9 

30 οὖν Λξγξι TAUT € στίν" ἐν ὃὲ τῇ λέξει τῇ ὥστε ὁ WEY οἴεται ἀδιχεῖσϑαι, 10 

ὁ G2 μὴ περὶ τῶν διὰ ϑυμόν τι ποιησάντων χαὶ παϑόντων εἴρηται. εἰ i - 

οὖν 6 μὲν ἀδιχεῖσϑαι οἴεται, ὃ δ᾽ οὐχ ἀδιχεῖν, δῆλον ὅτι ἢ ἀμφισβήτησις 
>) ~ 5 \ 5 mal , >) ‘ ~ 5 as ” αὐτῶν ἔστιν οὐ περὶ ἰ γέγονεν ἢ μή, ἀλλὰ περὶ τοῦ εἰ δίχαιον 7 οἱ 

YQ hss Ve, Ὶ. Me pao ae 5 ~ Woe Pa αδιχὴν τὸ γεγονὸς. ay χα προαιρέσεως βλάψῃ; ἀδιχεῖ, χαὶ χατὰ 
35 ταῦτα ἤδη τὰ ἀδιχήματα. ἀδιχήματα λέγει τὰς βλάβας. δείξας δὲ 

7 ἀρχὴν] αὐτὴν S 10 éte corr. ex ὅτι Β 12 lacuna ex Anon. explenda ὃ 

οὐ ποιοῦσιν οἱ ἐξ ἐπιβουλῆς ἀδιχοῦντες 15 χαὶ γίνεται --- πεποιηχέναι (16) om. S 

15 post αὐτὸς add. αὐτὸ B 16 πεποίηχε a 20 τράμα B 22 tov ante 

ἕτερον Arist.: τὸ libri 23 ἔστι δὲ a 25 διὰ ϑυμοῦ a 27 ef seripsi: 

οἱ libri οἱ om. Ba 29 of δὲ διὰ 5 30 τῇ οὕτως οἱ μὲν S 

91 ὁ δ᾽ οὔ Arist. 32 οὐχ ἀδιχεῖ ἃ 99. αὐτῶν] αὐτῶ B: om. a εἰ utrumque 
om. S ἀλλ᾽ el περὶ S 



MICHAEL IN ETHIC. NICOM. E 10 (Arist. p. 118527. 1138645] AA 

ὅτι ὃ διὰ πάϑος τι ποιήσας οὕπω adtxds ἐστιν, ὡς ἀχόλουϑον τούτοις Τάτ 

ἐπιφέρει ὅτι ἀδικεῖ χαὶ ἀδιχός ἐστιν ὁ Ex προαιρέσεως βλάπτων. ὅταν οὖν Ib 

χατὰ προαίρεσιν βλάπτῃ τις ἢ νέμων ἑαυτῷ τῶν ἀγαϑῶν τὸ πλέον παρὰ 
τὸ ἀνάλογον, 7 πλεονεχτῶν τὸ ἴσον παραβαίνῃ (τούτου yap δηλωτιχὸν τὸ 

5 ὅταν παρὰ τὸ ἀνάλογον ἣ παρὰ τὸ ἴσον), οὗτος ἤδη ἄδιχος. ὥστε 
ἄδιχος μὲν χαὶ ἀδιχεῖ ὁ χατὰ προαίρεσιν βλάπτων, ὁ δὲ εἰδὼς μέν, μὴ χατὰ 

προαίρεσιν G& βλάπτων ἀδιχεῖ μέν, ἀδίκημα μέντοι τὸ γινόμενον οὐχ ἔστιν. 

οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τοῦ διχαίου: 6 μὲν γὰρ πρὸς τῷ εἰδέναι χαὶ χατὰ 

ὺς μέν, μὴ χατὰ προαίρεσιν 90 
oO 

΄- προαίρεσιν δίχαια ποιῶν δίχαιός ἐστιν, ὁ δὲ sid 

10 δὲ ποιῶν διχαιοπραγεῖ μέν, οὐ μέντοι δίχαιός ἐστι. 

p. 113625 Τῶν δ᾽ ἀχουσίων τὰ μέν ἐστι συγγνωμονιχά, τὰ δ᾽ οὐ 
συγγνωμονιχά" ὅσα μὲν γὰρ μὴ μόνον ἀγνοοῦντες, ἀλλὰ χαὶ On’ 

ἄγνοιαν. 

᾿Αγνοοῦντα λέγει τὸν τὸ χαϑόλου ἀγνοοῦντα. 6 yao μὴ εἰδὼς ὅτι 30 
oO. o7 0)“ [0] wv ov ~ Ξ-’ vy a Ό 

‘ , , ~ , 5 ~ , 

15 TO μοιχεύειν xaxov, ἀγνοῶν λέγεται χαὶ ἀγνοῶν πράττει, 

xa}ohov ὅτι ἢ μοιχεία xaxov χαὶ ὅτι χεχώλυται ὑπὸ τοῦ νόμου, ταύτην 
ΝᾺ ἢν 5» , ») > σ ἊΝ τς ΠΝ ~ = 3 ~ 9 Vv . 

δὲ ἢ ἐμίχϑη οὐχ οἷδεν ὅτι ἀνδρὶ συνοιχεῖ, οὗτος ἀγνοῶν οὐχ ἔστι, at 
ἄγνοιαν ὃὲ τοῦ συνοιχεῖν ἀνδρὶ συνεφϑάρη τῇ γυναιχί. δι᾿ ἀγνοιαν μὲν 

> ΄ , >) > > ~ } lrg , 5» > ΄ 

οὖν λέγει γίνεσϑαι ἐφ’ ὦν τῶν xa? ἕἔχαστά τι ἐν οἷς ἵ 
iat | 
oO 
R n ΑἹ a Re ~ < Φ (ἢ ἘΝ a 2 = s 

20 ἃ ἣν χαὶ χυρίως ἀχούσια: ἀγνοούντων δέ εἰσι τὰ παρὰ τὴν τοῦ χαϑόλου 
προσήχοντος ἀγνοιαν ἁμαρτήματα. χαὶ τὰ μὲν περὶ τὴν λέξιν τοιαῦτα. 80 

ἀχούσια δὲ νῦν ἔοιχε λέγειν πάντα τὰ μὴ χατὰ προαίρεσιν γινόμενα: τὰ 
‘ 4 , , A 5 ’, ¢ 4 Ἁ % 3 b} , as 

jap χατὰ πάϑος γινόμενα πρὸ ὀλίγου ἑχούσια μὲν εἶπεν, ἀπροαίρετα δέ, 
γῶν δὲ τοῖς ἀχουσίοις ὑπάγει χαὶ ταῦτα. χαὶ ϑαυμαστὸν οὐδέν, εἰ ἑχούσια 

[ες 

95 λέγων ταῦτα πάλιν ἀχούσιά φησιν" ἐχούσια μὲν γὰρ δοχεῖ εἶναι. xa’ ὅσον 

οὐ δι᾿ ἄγνοιαν γίνεται, ἀχούσια δ᾽ αὖ πάλιν, xa? ὅσον οὐ κατὰ προαίρεσιν. 
τῶν δὴ ἀχουσίως γινομένων ὅσα πρὸς τῷ ἀγνοεῖν χαὶ δι᾿ ἄγνοιαν γίνεται, 85 

συγγνώμης ἄξιά ἐστι’ τὸν γὰρ μὴ εἰδότα μήτε τὸ χαϑόλου μήτε τὸ χατὰ 

μέρος χαὶ ἁμαρτήσαντα συγχγνωμονήσειεν ἂν πᾶς. ὅσα δὲ οὐ Gt’ ἄγνοιαν 

30 τῶν zal’ ἕχαστα 1ίνεται, ἀἸνοούντων δέ (ταῦτα δὲ ἣν τὰ διὰ παάϑος γινό- 

peva) τούτον, φησίν, ὅσα μὴ διὰ πᾶάϑος γίνεται μήτε φυσιχὸν μήτε ἀνϑρω- 

πιχόν, οὐ συγγνωμονιχά. φυσιχὰ δέ εἰσιν, ὡς εἴρηται, πεῖνα χαὶ δίψα, ἀνϑρω- 
πιχὰ ὃξ λύπη, φόβος, ἔλεος. ὁ γὰρ διὰ πεῖναν ἁμαρτήσας χαὶ ἁπλῶς τὴν 

τῶν ἀναγχαίων ἀπορίαν χαὶ ἐπιϑυμίαν συγγνωστός, ὁ δὲ τοιᾶσδε τροφῆς 40 

35 ἐπιϑυμῶν καὶ τοιοῦδέ τινος πόματος, οἷον σαρχὸς πέρδιχος χαὶ οἴνου 
ἡλυχέος, χαὶ διὰ ταῦτα ἁμαρτήσας οὐχ ἔστι συγγνώμης ἄξιος. 

ὃ τῶν om. S 4 παραβαίνει Sa 5 ἣ παρὰ BSa Arist. Mb: ἡ ἢ παρὰ Arist. 

vulg. 5. 6 ὡς δὲ ἄδικος S 7 βλάπτων] πράττων S οὐκ superscr. B’: 

om. a 14 ᾿Αγνοοῦντες a 19 τῶν] τὸ Ba 20 παρὰ seripsi: περὶ libri 
21 προσήκοντος (o¢ in ras.) B: προσήκοντα Sa παρὰ ὃ 22 μὴ Anon.: om. BSa 
27 πρὸς to Sa 31. 32 ἀνϑρωπιχὸν BSa Arist. L>MbOb: ἀνθρώπινον Arist. vulg. 

32 συγγνωμονιχόν S 
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MICHAEL IN ETHIC. NICOM. E11 [Arist. p. 1196410..21] 

p. 1136210 . Ἀπορήσειε, δ' dv tic εἰ ἱχανῶς διώρισται περὶ TOD: 

αδιχεῖσϑαι χαὶ τοῦ ἀδιχεῖν. 

x ΄ \ ~ ~ ἱπὼν πρότερον περὶ ὭΣ αἀδιχεῖν “UL ἀδιχεῖσθϑαι ὅτι ἀδιχεῖν ἐστι χαὶ 

vr 

ἀδιχός ἐστιν ὁ ἐχὼν ἀδιχῶν, ἀδιχεῖσϑαι δὲ τὸ ἀχουσίως πάσχειν, ἐπεὶ πρὸς σὺ 
~ A ~ >) ὮΝ > 4 r led vv A 2) ‘ ταῦτα τὰ τοῦ Εὐριπίδου ᾿ ἀντι a. (λέγει γὰρ οὗτος ὅτι ἔστι χαὶ ἐπὶ τὸ vod) 
~ ὙΝ Ὡ ἢ \ οι , \ 3 Ν - pages die icc) τοῦ ἀδιχεῖσθαι τὸ ξχούσιον χαὶ εἰσὶν of Exavtes ἀδιχοῦνται), ζητεῖ. δ' ᾿Άρι- 

»" 57 c ΄ oi AREY κ᾿ “ὦ 

στοτέλης, ἄρα ἔστιν ἑχόντα αἀδιχεῖσθϑαι, ual ὡς τὸ ἀδιχεῖν 
΄ ΄ ΄ 3 

SXOVUGLOV, SOTL 
7 Ὁ ΄ τ 6 , ΄ (τῷ ΡΠ; 0 0 ἄδιχος opt SETH ὃ γὰρ ἐχὼν χαὶ χατὰ προαίρεσιν βλα- τὰ : τ τὸ " 5 \ “-“ - ΄ ΄ ι oO \ Ἀ > = πτῶν αὔιχος ἐστι ̓  ἂρα οὖν ὥσπερ τὸ ἀδιχεῖν ἐχούσιον, οὕτως | χαὶ τὸ ἄντι- 7 

χείμενον αὐτῷ τὸ ἀδιχεῖσθαι πᾶν ἐχούσιον, ἣ ἐπεὶ ἀντίχειται ἀλλήλοις τὸ 
ae ἔτεος Oe tes ὲ ; αδιχεῖν χαὶ το ξέρεις ϑατέρου τοῦ ἀδιχεῖν ὄντος ἐχουσίου ϑάτερον τὸ 
3A ~ 5 A a2. 5 ΄ v ~ ἀδιχεῖσϑαι ἀχούσιόν ἐστι. τὸ δ᾽ αὐτό, φησί, ἀπορήσειεν ἄν τις χαὶ ἐπὶ τοῦ nag 

. ~ \ x x ~ 5 τῷ διχαιοῦσϑαι" ο γὰρ τὸ διχαιοπραγεῖν. πᾶν ἐχούσιον bares τὸ GOLKELY, 
o x αἀντίχειται OS ὡς TO ἀδιχεῖν τᾷ αὐ τ θυ αι; οὕτω χαὶ TO διχαιοπραγεῖν τῷ 

διχαιοῦσϑαι, ὡσαύτως ἂν χαὶ ἐπὶ τούτων δόξειεν ἔχειν, χαὶ ἣ ὡς ἀχούσιον 
ἐχουσίῳ ἀντιχείσεται ἣ ὡς ἐχούσιον Exovstw. ἔστι 2 τὸ διχαιοῦσϑαι. τὸ 
ὑπὸ τοῦ διχαστοῦ ἐπανισοῦσϑαι, ὡς εἴρηται, χατὰ τὸ ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον. 

“" αὐτὸ μὲν οὖν τὸ ἀδιχεῖσϑαι χαὶ τὸ ἀδιχεῖν duotwc ἔχει τῷ διχαιοῦσϑαι 
s 

c , χαὶ διχαιοπραγεῖν" ἀλλὰ μήποτε οὐχ ἐν ἅπασιν ὁμοίως ταῦϑ᾽ ὑπάρχει. ὃ 
μὲν οὖν ie τοῦτο: χατὰ GE τὴν λέξιν παρατίθεται τὰ τοῦ Εὐριπίδου 
ἰαμβεῖα ἐχ τοῦ Βελλεροφόντου. εἰς πίστωσιν τοῦ ἔστιν ἐχόντα ἀδιχεῖσϑαι. 
ὃ zat εὐθὺς ἀπερράπισεν ὥς μὴ ἀποδεχόμενος, προσϑεὶς τὸ ἀτόπως" 
παράλογον γὰρ τὸ εἰρημένον ual ἄτοπον. τὸ τὴν μητέρα ἐϑέλουσαν ἀνῃ- 
ρῆσϑαι ὑπὸ ἕχόντος τοῦ παιδὸς 7 ϑέλουσαν ἀναιρεϑῆναι Ox’ ἄχοντος. 

ia ΄ c ΄ BY ~ v . ΄ τὸ γὰρ. μὴ ϑέλουσαν ὑπὸ Exdvtos ἀναιρεϑῆναι εὔλογον" ἀντίχειται γὰρ τὸ 
Q/5 \ 4s) Ω δὰ bd \ ς , \ >) , Ἀ ai , ὕελειν χαὶ μὴ ὕέλειν, ἤτοι τὸ Exovdorov zat ἀχούσιον: τὸ 6& ϑέλουσαν 
Ω / ΜᾺ 35 ~ Vv A 35 ΄ 9» δ , θέλοντος εὔλογον οὐδαυῶς, εἰπερ τὸ αἀδιχεῖσθαι, ὡς ὃείξει, ἀχούσιον. 
a7 ὯΝ ΣᾺ >) > \ ‘ v >) x 7, ~ ΄ 5 v GUYATHL OF TO ATOTWS χαὶ πρὸς TOY Εὐριπίδην εἰρῆσϑαι. ὡς et ἔλεγεν 

5 , > ΄ ΝΕ as \ ΄ ~ σ aA \ , ἀτόπως εἶπεν ὁ Edo ριπίδης" δύναται χαὶ χαϑόληυ εἰρῇσϑαι ὅλως δὴ τὸ λέγειν 
Ψ ΄ 

OTL αοιχειῖιταὶῖ τις ξἐχὼν ἄτοπον. 

2 a ΒΞ “τς, A 7) Ἃ Nee me - Ἁ 2 = ~ ~ = ἘΞ: p.1136a21 !Ατοπον δ᾽ ἂν δόξειε χαὶ ἐπὶ τοῦ διχαιοῦσϑαι, εἰ ἅπαν 
ξχούσιον. 

a) ‘ “ \ “7 - \ x ~ ΄ ΄ » ΄ 5 
ἰπῶν OTL χαὶι TO Λεγξιν παν TO οιχαιοῦσϑα!ι SAOVOLOY ατόποὸν EOTL, 

v 

GUYTOLMS τὴν αἰτίαν τὴς ATOTRLAS TE 

Ἵν 

10 

9.. εἷς \ > ~ The 
Ἰειχεν εἰπὼν Evioe γχαρ οιἰχαιοῦνται 2a 

ΟΣ ΤῊ ΕΠ eal = : : , ἘΣ 5. Ske walls 35 Οὐχ SXOVTES. εἰσι" OS οὗτοι OL πεπλεογεχτηχότες, ὧν τὸ πλέον ἐχόντων 

5 Εὐριπίδου] v. Nauck, Fr. ‘Ir. αν. p. 381? οὕτως BS 7 éxdvtes 5 
12 ἀπορήσοι ὃ 15 διχαιοῦσναι) ἀδιχεῖσϑαι S 16 ἐχουσίῳ post ἀκούσιον scripsi: 
ἑχουσίως S: ἀχουσίῳ Ba ἐχούσιον ἀχουσίῳω S 21 βελλεβοφόντος Sa 
23 παραλόγως § 27, δόξει Ba ἑχούσιον Bla 23 ὡς et— εἰρῆσϑαι (29) om. S 

post δὲ add. zat 8 
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ἀφαιρεῖται ὁ διχαστὴς χαὶ δίδωσι τῷ ἡδιχημένῳ. εἴρηται 62 πρότερον ὅτι TAY 

τὸ διχαιοῦσϑαι λέγεται χαὶ ἐπὶ τοῦ λαμβάνοντος, ὅπερ ἀφήρηται. παρὰ τοῦ 

πλεονέχτου (δεδιχαιῶσϑαι γὰρ λέγεται οὗτος), λέγεται χαὶ ἐπὶ τοῦ xoha- 
\ 

ζομένου: ὃ yao ἀδικήσας xat χολασϑεὶς δεδιχαιῶσϑαι χαὶ οὗτος λέγεται. 
5 = ε ΝΥ ~ > v > ἐχεῖνος υὲν οὖν ἑχὼν διχαιοῦται, οὗτος GE ὃ ἀδιχήσας ἄχων. εἰσὶν οὖν 30 σι 

τῶν δεδιχαιωμένων of μὲν Exovtes διχαιούμενοι, ὅσοι ἡλάττωνται. οἱ δὲ 

ἄχοντες, ὅσοι ἐπλεονέχτησαν. ἐπεὶ χαὶ τόδε διαπορήσειεν ἄν τις 

πότερον ὃ τὸ ἄδιχον πεπονθὼς ἀδιχεῖται πᾶς. ἀπορήσας, εἰ ἔστιν 

ἐχόντα ἀδιχεῖσϑαι, χαὶ χοινοποιήσας τὸν λόγον χαὶ ἐπὶ τοῦ διχαιοῦσϑαι ὡς 

10 ὁμοίως ἐχόντων τοῦ ἀδιχεῖσϑαι πρὸς τὸ ἀδιχεῖν χαὶ τοῦ διχαιοῦσϑαι πρὸς τὸ 

διχαιοπραγεῖν, χαὶ ὀφειλόντων [ἢ] ἀμφοτέρων τοῦ ἀδιχεῖσϑαι χαὶ δι» χαιόσαθαι 
Beier n cr, | tre ; ΕΣ ae ey ie 
ἢ ἀχουσίων sivar 7 Exovotwy, [χαὶ] ἐπεὶ μὴ οἷόν te πᾶν τὸ διχαιοῦσϑαι 8ὅ 

ἑχούσιον εἶναι, συνάγεται 68 μηδὲ πᾶν τὸ ἀδιχεῖσϑαι ἀχούσιον εἶναι, GAR 
> ΄, . » εἶναι χαὶ ἐπὶ τούτου τὸ ἐχούσιον, ταῦτα ἀπορήσας διὰ τούτων δειχνύνα' 

. ~ >) ~ , , 5 ΄ 

15 πειρᾶται ὅτι ὡδὲ μὲν Exdtepov αὐτῶν γινόμενον ἑχούσιόν ἐστιν, ὡδὶ δὲ 
Oo > 

αἀχούσιον. λέγει δὴ ὅτι ὡς Eyer ἐπὶ τοῦ πράττειν, οὕτως ἕξει ual ἐπὶ τοῦ 

πάσχειν, πράττειν λέγων τὸ ἀδιχεῖν χαὶ διχαιοπραγεῖν, πάσχειν δὲ τὸ ἀδιχεῖ- 

σϑαι χαὶ διχαιοῦσϑαι. ἐπεὶ δέ, ὡς ἀνωτέρω δέδειχται, τοῦ αδιχεῖν τὸ μὲν 
a 2 ς΄ , a ΄ δ. - ᾿ 357 " ἊΝ Ἁ ΄ σ 

ἣν vad αὗτό, ὅταν ὁ ἀδιχῶν Exdy ἠδίχει.. τὸ ὃὲ χατὰ συμβεβηχός, ὅταν 40 
΄ ΄ ~ ~ sy ) ς [4 ‘A 

20 οὐχ Exwy, δμοίως χαὶ τοῦ διχαιοπραγεῖν τὸ μὲν xa’ αὑτὸ τὸ ἐχούσιον, 
\ ~ 35 ~ 

! τὸ δὲ χατὰ συυβεβηχὸς τὸ ἀχούσιον, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπὶ TOD ἀδιχεῖ- 

σϑαι χαὶ διχαιοῦσϑαι ἕξει, χαὶ ἔσται χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι διττόν. ἀσαφῶς 

δὲ ἀπήγγελται ἢ λέξις ἢ λέγουσα χατὰ συμβεβηχὸς γὰρ ἐνδέχεται ἐπ᾽ 

ἀμφοτέρων μεταλαμβάνειν τῶν διχαίων. ἔστι ὃξ ὃ λέγει δυνάμει 

25 τοιοῦτον. τεττάρων ὄντων, τοῦ ἀδιχοῦντος, τοῦ ἀδιχουμένου, τοῦ διχαιοπρα- 
᾿ 

γοῦντος, τοῦ διχαιουμένου, ἐπ᾽ ἀυφοτέρων, ἤτοι ἐπὶ τῶν δύο τοῦ διχαιο- 4 

πραγοῦντος χαὶ διχαιουμένου, ἐνδέχεται τὸν διχαιούμενον χατὰ συμβεβηχὸς 

μεταλαυβάνειν τοῦ διχαίου, ὅταν ὃ διχαιοπραγῶν χατὰ συμβεβηχὸς διχαιο- 
\ ~ 337 5 

TPAyT* Guotws χαὶ ἐπὶ τῶν ἀδίχων ἐνδέχετα! χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖσϑαι tov 

80 αἀδιχούμενον, ὅταν χατὰ συμβεβηχὸς ὁ αδιχῶν ἀδικῇ. § ἀλλὰ πρότερον χατὰ 

συμβεβηχὸς ἀδιχεῖταί τις, [ἢ] ὅταν ἐχὼν πάσχῃ, ὡς Getcer, ὥσπερ οἵ ioe: 
Ἁ ΄ XA ica} , \ 2 a = 4 = 2 S 

χαὶ μέτριοι τὸ ἦϑος" λαμβάνουσι yap ἐν tats διανομαῖς πολλάχις τὰ ἐλάττω 50 
~ ~ . ~ / τ , 

ὧν προσῆχεν αὐτοῖς λαβεῖν. Exovtes οὖν τότε πάσχοντες οὗτοι. χατὰ 
\ ν Δ " wv , \ ν “Ἄ e ρ ‘ 

συμβεβηχὸς οὖν ἀδιχεῖ ὁ τὸ ἔλαττον αὐτοῖς νείμας, χαὶ εἴη ἂν ὃ ἐχὼν 
» By ΄ ~ re ms Ba ἘΝ ΄ 

35 αδιχούμενος ἀντιχείμενος TH χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχοῦντι, ὁ δ᾽ ἄχων ἀδιχού- 
-ςε 27 ~ ΄ ΄ > ~ ᾿ ΘῈΣ αὶ ed ’ 

UEVOS τῷ ἑχουσίως ἀδιχοῦντι. ὡς γὰρ ὃ ἀδιχῶν ἐν τούτοις ἁπλῶς χαὶ χαὺ 

αὑτὸ ἀδιχεῖ, διότι ἐχὼν χαὶ ἐχ προαιρέσεως, οὕτω | χαὶ ὁ ἀδιχούμενος ἁπλῶς 7dr 
αδιχεῖται, ὅτι ἄχων χαὶ ἀπροαιρέτως: ὥστε χαὶ ἀντίχειται ἀλλήλοις. τὸ 

" 5 XN i“ \ 5 [δ᾽ \ 

6 αὐτὸ συμβαίνει xat ἐπὶ τοῦ Grxatodotar 6 usy yao χατὰ συυβεβηχὸς 

11 7% delevi ἀμφότερα a καὶ τοῦ δικαιοῦσϑαι S 12 zat delevi 

14 τὸ om. S 16 λέγει @ ὅτι ἃ 11 λέγει ἃ 18 ἐπεὶ δέ -- διχαιοῦσϑαι 

(22) om. 9 22 post ἕξει add. χαὶ τὸ διχαιοῦσϑαι S 23 ἀπαγγέλλεται S 

26. 27 ἐπ᾽ ἀμφοτέρων ---δικαιουμένου om. S 90 ἀδιχεῖ libri Ὁ1 ἣ delevi 

πάσχει ἃ ‘34 οὖν om. Ba διανείμας S 38 post ἀλλήλοις add. τὸ δ᾽ ἀλλήλοις B 
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διχαιούμενος ἑχὼν δηλονότι πάσχει τὰ δίχαια, χαὶ εἴη ἂν ἀντικείμενος τῷ 75r 
χατὰ συμβεβηχὸς διχαιοπραγοῦντι, ὅς, ὃ χατὰ συμβεβηχὸς διχαιοπραγῶν, ἄχων 
διχαιοπραγεῖ. εἰ yao 6 aad? αὑτὸ διχαιοπρογῶν ἑχὼν διχαιοπραγεῖ, ὃ χατὰ 5 

συμβεβηχὸς διχαιοπραγῶν δῆλον ὡς ἄχων Duan Eh st 6& τοῦτο, ὁ χατὰ 

5 συμβεβηχὸς διχαιούμενος Exedy διχαιοῦται. zal εἴη ἂν οὗτος ὁ ἀδιχήσας 
μὲν ἐπανορϑούμενος ὃὲ τὴν ἀδιχίαν ἣν εἰργάσατο. ἀδύνατον Yap ἀδιχεῖ- 

σϑαι μὴ ἀδιχοῦντός τινος ἣ διχαιοῦσϑαι μὴ διχαιοπραγοῦντος. 

εἰ ἀδύνατον ἀδιχεῖσϑαι 7 διχαιοῦσϑαι uy ὄντων τοῦ ἀδιχοῦντος ἣ διχαιοπρα- 

Ἰοῦντος, ἀνάγχη, ὡς ἔχει ὃ ἀδιχῶν, οὕτως ἔχειν χαὶ τὸν ἀδιχούμενον᾽ 

10 ὁμοίως χαὶ 6 διχαιοπραγῶν χαὶ ὃ διχαιούμενος. εἰ μὲν οὖν xa? αὑτὸ ὃ 10 
~ ~ 9 ΄ \ A ΄ Poe = , a 5 > aA a Ἂν αἵ Paes 

ποιῶν ποιεῖ, uu’? αὑτὸ xat ὁ πάσχων πάσχει" εἰ ὃὲ χατὰ συμβεβηχός, 
Ν 

δηλονότι χαὶ ὃ πάσχων χατὰ συμβεβηχὸς πάσχει. 

p. 1136231 Et δέ ἐστιν ἁπλῶς τὸ ἀδιχεῖν τὸ βλάπτειν Exovta τινα. 

Δητήσας εἰ ἔστιν ἀληϑὲς τὸ ἀδιχεῖν τινα ἑαυτόν, ὡς ὃ Εὐριπίδης 

15 εἴρηχε, συνάγειν πειρᾶται διὰ τούτων ὅτι ἐνδέχεται ἀδιχεῖν ἑαυτόν. ἀλλ᾽ 20 

εἰ τὸ ἀδιχεῖν τῷ ἐχουσίῳ ὥρισται, εἰ ἀδιχεῖ τις ἑαυτόν, ἐχουσίως ἀδιχεῖ, 
ὥστε χαὶ ἐχουσίως ἀδιχεῖται" ἔστιν ἄρα τὸ ἑχουσίως ἀδιχεῖσθαι, ὡς χαὶ ὁ 

Εὐριπίδης εἶπεν. εἰ γάρ ἐστι, φησί, τὸ ἁπλῶς χαὶ χωρὶς προσϑήχης τινὸς 
αἀδιχεῖν τὸ Πὰς τειν Exdvta τινά, τὸ δὲ Exdvta ἦν τὸ μὴ Ov ἄγνοιαν, ἀλλ᾽ 

90 εἰδότα ταῦτα ἐν οἷς ἢ πρᾶξις, ἐν οἷς δ᾽ ἢ πρᾶξις, ἐστὶ περὶ ὃν ἢ ἀδιχία 
χαὶ ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀδίκημα χαὶ ὡς 6 τρόπος τῆς βλάβης. εἰ οὖν τὸ βλάπτειν 

τοῦτό ἐστιν, εἴη ἂν τὸ ἑαυτὸν ἀδιχεῖν ἐχόντα. ὃ γὰρ ἀχρατὴς ἑαυτὸν ἀδιχεῖ 5 

ἐχόντα" εἰδὼς γὰρ ta xa? ἕχαστα ual μὴ ἀγνοῶν τίνα τὰ εἰς βλάβην 

© αὐτοῦ, πράσσει. εἰ δὲ εἰδὼς ταῦτα πράττει, ἐχὼν ἑαυτὸν βλάπτει: ὥστε xat 

ἀδιχοῖτο ἂν ἐχών. ὃ γὰρ ἀχρατὴς ὑπὸ τῆς ἐρωμένης ἀποσυλώμενος τὰ to σι 

ἴδια χρήματα ἐχὼν βλάπτεται, χἀχείνης ἐχούσης βλαπτούσης, ὥστε χαὶ 
ἐχὼν ὑφ᾽ ἐχούσης. ὀρϑῶς ἄρα εἴρηται τῷ Εὐριπίδῃ ὅτι ἑχὼν Exodoay 

ἔχτεινε τὴν μητέρα 6 Βελλεροφόντης. οὕτως οὖν δριμέως ἐπιχειρήσας ὅτι 
ἐνδέχεται ἀδιχεῖν ἑαυτὸν τὴν Epo λύει διὰ τῆς προσϑήχης τοῦ λεί- 80 

80 ποντὸς τῷ προσδιορισμῷ τοῦ ἀδιχεῖν, οὗ προστεϑέντος δειχϑήσεται ὅτι μὴ 

οἷόν τε Mia ἑαυτὸν ἀδιχεῖν εἰ μὴ χατὰ συμβεβηχὸς μήτε Exovta ἀδιχη- 

ϑῆναι. λύων δὴ τὴν παραγωγὴν λέγει οὐ δεῖ ἡ εἴτι βλάπτειν ἐστὶ τὸ 
εἰδέναι ὃν χαὶ ὃ χαὶ ὥς, ἀλλὰ χρὴ λέγειν τὸ εἰδέναι ὃν χαὶ ὃ, χαὶ ὡς 

παρὰ τὴν τοῦ PCBS τοῦ βούλησιν. προχειμένου γὰρ παρὰ τὴν τοῦ 

35 βλαπτομένου βούλησιν οὐχ ἂν ῥηϑείη ὁ ἀχρατὴς βλάπτειν ἑαυτόν" οὐ γὰρ 

3 zat? αὑτὸν Ba 7 τινος BSa Arist. MbOb: om. Arist. vulg. 16 τὸ om. B 

21 ante ὅπερ add. ὃ a 22 ἀδιχεῖ] ἀδιχεῖν a 24 ἑχὼν om. Ba 25 post éxwy add. 

ἀλλὰ καὶ ὑπ᾽ ἄλλου Exdvta Ot dzpaciay βλάπτοιτο ἂν ἑκών: ὥστε zat ἀδιχεῖτο ἂν ἑκών S 

ἀποσυλλόμενος ἃ 26 χαὶ om. S 27 ἐφ᾽ ἑχούσης S 30 προσταχϑέντος ὃ 

99. λέγει) ὅτι, 5 33 ὃ prius BSa (ut Arist. ΜῸ et corr. Lb) ὃ alterum S: ᾧ B 

(ut Arist. vulg.): ὡς a 30. 34 ὡς περὶ a 34 προχειμένου -- ξαυτόν (35) om. S 
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παρὰ τὴν ἑαυτοῦ βούλησιν ἀποστερεῖται τῶν οἰχείων χρημάτων πρὸς τῆς 75" 

ἐρωμένης; ἀλλὰ βουλόμενος. τότε γὰρ γὴν ὃ ἀδιχῶν. ὅταν ἑχὼν βλάπτῃ 86 

παρὰ τὴν βούλησιν τοῦ Phar τομένου. βλάπτεται μὲν γάρ τις ἑχὼν χαὶ τὰ ἄδιχα 

πάσχει ἑχών, ἀδιχεῖται δ᾽ οὐδεὶς ἐχών" τῷ γὰρ ἀχουσίῳ τὸ ἀδιχεῖσθαι δρί- 

5 ζεται χαὶ τῷ παρὰ τὴν οἰχείαν βούλησιν βλάπτεσϑαι. ὁμοίως χαὶ τὸ αἀδιχεῖν 

τῷ ἑχόντα βλάπτειν παρὰ τὴν βούλησιν τοῦ βλαπτομένου. εἰ δὴ ὁ ἀδιχού- 

μενος παρὰ τὴν ἑαυτοῦ βλάπτεται βαύχησιν: ὃ δ᾽ ἀχρατὴς οὐ παρὰ τὴν 40 

ἑαυτοῦ βλάπτεται Bop hnatha οὐχ ἀδιχεῖται: εἰ δὲ μὴ ἀδιχεῖται, οὐδ᾽ ἀδιχεῖ 

ἑαυτόν. ἑχὼν μὲν οὖν τις βλάπτεται, ὡς εἴρηται, χαὶ τὰ ἄδιχα πάσχει. 

10 ἑχὼν δ᾽ οὐχ ἀδιχεῖται. 

p. 113607 ᾿Αλλὰ παρὰ τὴν βούλησιν πράττει. 

- \ > ee ae X 5. ESN “1 παῖ ἢ κὰν ye - ps ~ 42) 

Δεῖ τὸ ἀλλὰ εἰς τὸ ἀχρατὴς συνάψαι, ἵν Ὦ τὸ παν τοιοῦτον αλλ 
ee 3 οὐδ᾽ 6 ἀχρατὴς παρὰ τὴν βούλησιν πράττει, ἀλλὰ κατὰ βούλησιν, ὥστε 

οὐδὲ ἀδιχεῖται. ἀλλὰ πῶς 6 ἀχρατὴς ὃ οὐχ οἴεται δεῖν πράττειν, 

15 πράττει; ἣ τῷ ἡἥττᾶσϑαι ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. τὸ δὲ πράττειν wy παρὰ τὴν βού- 

λησιν ἃ πράττει ὡς δειχτιχὸν παρέϑετο τοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ εἶναι τὸ μὴ πράττειν 
, 

χαὶ χινεῖν ἐπὶ τοῦτο τὰ ὀργανιχὰ μόρια, χαὶ αὐτός ἐστιν αἴτιος τοῦ ἡττᾶσϑαι 

ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. ὁ δὲ τὰ αὑτοῦ διδοὺς ὡς Ὅμηρός φησι δοῦναι 

τὸν Γλαῦχον τῷ Διομήδει χρύσεα χαλχείων. οὐδὲ 6 ἰ"λαῦχος, 

20 φησίν, ἠδίχησεν ἑαυτόν, ὅτι Exdy δέδωχε τὰ ξαυτοῦ᾽ ὅτι OF ἑχὼν δέδωχε, 

δείχνυσι προσχρώμενος τῷ ex’ αὐτῷ εἶναι τὸ μὴ δοῦναι: τὰ ἑαυτοῦ. ὡς 

οὖν ὁ Διομήδης, οὕτω καὶ of ἀχρατεῖς ἑχόντες τὰ οἰχεῖα προΐενται" εἰ δὲ 

ἑχόντες διϊδόασιν, ἔστι δὲ H δόσις αὐτοῖς βλαβερά, Exdvtss βλάπτονται. τῆν 

τὸ ὃ᾽ ἀδιχεῖσϑαι οὐχ ἦν ἐν τῷ ἐχόντα βλάπτεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἄχοντα’ 

τοῦ γὰρ ἀδιχεῖσϑαι ἢ ἀρχὴ οὐκ ἐν τῷ ἀδιχουμένῳ ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἀδιχοῦντι. 
bo or 

4 100 ¢ ἔστιν εἰπ πειν. ποτέροὴν TATE p. 1186015 "Et: δ᾽ ὧν προειλόμεϑα 
LOU% 

ral 

Περὶ τῶν δύο ἀποριῶν ἃς προτίϑησιν οὐδαμοῦ μνείαν ἐν τοῖς ξυπροσϑεν 
4 

΄ ἣΝ - Ὁ ᾿Ξ τὶ ΄ b) - 

πεποίηχε, χἂν δοχῇ ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει προειρηχέναι περὶ αὐτῶν. 

Qs 30 ἂν λέγων ὅτι τῆς προϑέσεως ἡυῖν περὶ διχαιοσύνης εἰπεῖν οὔσης 
| ΠῚ ὶ | i>) 

~ c ’ ’ ~ ~ 

περὶ αὐτῆς λόγος πεπλήρωται, ὑπόλοιπόν ἐστι περὶ δύο τινῶν εἰπεῖν. ἔστι 

oat δυνάμενα χαὶ δεόμενα προσδιορισμοῦ δὲ τὰ δύο, ἃ τίϑησιν ὡς ἀπορεῖσ 

τινος, ἕν μὲν τίς ἐστιν ὁ ἀδιχῶν, ὁ παρὰ τὴν ἀξίαν νέμων τὸ πλέον ἣ ὁ 

1 ἀποστερῆται ἃ 3 τῶν βλαπτομένων Ba μὲν om. Ba 4 ἀκουσίῳ 

seripsi: éxovst libri ὃ τὸ παρὰ Sa 8 οὐχ ἀδιχεῖ ἃ 12 ἀκρατεῖ ἃ 

14 ὃ οὐκ BSa Arist. LbMbOd: οὐχ ἃ Arist. vulg. 15 μὴ om. Ba 16 δειχτὸν Ba 

post tod add. μὴ Ba 17 τοῦτο] τοῦ S exspectas zal αὐτὸν εἶναι aittoy 

18 “Opnpos) Il. Z 236 19 οὐδὲ ex ὁ δὲ corr. B? 21 μὴ διδόναι Sa 22 Διομή- 

dys] immo [’Aadxos 24 ἄκοντι 8 26 δ᾽ οὖν S 28 προτίϑησιν a Anon: 
t 5 

προστίϑησιν S: προτίϑεμεν B 31 ὑποληπτὸν S 32 ὡς om. ὃ δυνάμει Ba 
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᾿Ξ FIN Nip os ἔγπ ͵ ΓΞ \ 2 . ΟΝ ly oh x o OS! , ΄ \ 

λαβὼν παρὰ τοῦ νείμαντος τὸ πλέον χαὶ ἔχων, ἕτερον Oe εἰ ἔστιν ἑαυτὸν THY 

ἀδιχεῖν. ἤρτηται GE αὕτη ἢ ἀπορία τῆς προτέρας, ὡς χαὶ αὐτὸς λέγει" 

διὸ χαὶ πάλιν αὐτῆς ἐμνημόνευσε, χαίτοι περὶ αὐτῆς εἰπὼν πρὸ ὀλίγου 
Vv a >) 7 ~ "» - “- 

ἐστι ὃξ τὸ ἀπορούμενον διὰ τῆς ESPs τσ τοιοῦτον" εἰ ἐνδέχεται 20 

5 τὸν ἀδιχοῦντα εἶναι τὸν ἀνίσως διανέμοντα χαὶ “μὴ τὸν ἔχοντα χαὶ λαμβάνοντα 

τὸ πλέον, ἔσται ἑαυτὸν ἀδιχεῖν. εἰ YAP τις νέμων τι ἄλλῳ χαὶ ἑαυτῷ ἐχείνῳ 
\ a " \ ξ΄ - ἊΣ \ yu fal ΄ ΡΥ Δ ς - ΄ 

υὲν δοίη τὸ πλεῖον, αὑτῷ δὲ τὸ ἔλαττον, ὃ μάλιστα εἰώϑασιν ποιεῖν οἵ 

ἐπιειχεῖς, ξαυτὸν ἀδιχήσει. εἰ γὰρ ὁ ἀνίσως νέμων ἀδιχεῖ, α 
΄ ~ δ / Vv , >) a7 

ὑπὸ τοῦ ἀνίσως νέμοντος ὁ τὸ ἔλαττον λαμβάνων, αὐτὸς δέ ἐστι χαὶ ὁ 
id x 5 ΟῚ ΄ ΄ " v , N 

10 ἀνίσως νέμων χαὶ 6 τὸ ἔλαττον λαυβάνων, αὐτὸς ἂν αὑτὸν ἀδιχοίη, ὃ οὐχ 

» » 

ΣΟ 2 > 7, ax A) 9 ’ ~ Ἁ - A 9 ~ ~ 

ἐδόχει οἷόν τε εἶναι. Ader ὃς τὴν ἀπορίαν πρῶτον μὲν (τῷ) τὸν ἐπιειχῖ, 2 

αὲν διδομένου 
» “7. 334 ~ 

ἐν τῇ τοιαύτῃ νομῇ μὴ ἑαυτῷ τὸ ἔλαττον νέμειν, ἀλλὰ τοῦ 

λαμβάνειν ἔλαττον, διὰ τοῦτο ὃὲ ἄλλου τινὸς ἀγαϑοῦ μείζονος πλεονεχτεῖν" 
Ἃ ‘ , “ ~ Ζ Ss Ὁ» ~ 

δόξης γὰρ 7 τοῦ ἁπλῶς χαὶ χυρίως ayadod: ὥστε ov τὸ chattov αὑτῷ 
΄ ἘΝ) 9 ~ NE, a. ΄ » Ὁ ΨΩ o Ἁ ‘ ΄ - 

15 νέμει οὐδ᾽ ἐλαττοῦται. δεύτερον δὲ λύει αὐτὴν λέγων (ὅτι τ παρὰ τὴν αὑτοῦ 

βούλησιν μηδ᾽ ἄχων ἐλαττοῦται χαὶ βλάπτεται, ἐν ᾧ ἣν τὸ ἀδιχεῖσϑαι, GAN 
pt ~ €. ~ , ΝᾺ ’ oN ~ xa) "» 

οὐχ ἐν τῷ ἁπλῶς βλάπτεσϊ)αι. εἰ δὲ μὴ ἀδιχεῖται, οὐδ᾽ ἂν ἀδιχοίη ἐν 
τῇ οὕτω γινομένῃ ἀνίσῳ νομῇ. πᾶς γὰρ ὃ ἀδιχῶν τινὰ ἀδιχεῖ, ὁ δὲ οὕτω 80 
νέμων οὔτε τὸν ᾧ πλέον νέμει ἀδιχεῖ οὔτε ἑαυτὸν τὸν ᾧ τὸ ἔλαττον. ἃ 

90 wv οὖν λέγει, ταῦτα. χατὰ ὃὲ τὴν λέξιν εἰ ἐνδέχεται τὸ πρότερον 

λεχϑὲν τοιοῦτόν ἐστιν" εἰ ἐνδέχεται τὸν ἀδιχοῦντα εἶναι τὸν ἀνίσως διανέ- 

wovta, χαὶ wh τὸν ἔχοντα ὡς λαμβάνοντα τὸ πλέον, ἔσται ἑαυτὸν ἀδιχεῖν. 
σ ΄ XN . ΟΣ » .fN ~ » s) 5 e 5 v 

φανερὸν δὲ χαὶ OTL ὁ διανέμων ἀδιχεῖ, GAA οὐχ ὁ TO πλέον ἔχων ΄ 
Os, 

"» ΄ ᾿. A a Ν - 5 , { ~ > \ ΔΝ ~ Ἁ if, 

ἀεί. λύσας τὸ δοχοῦν ἐνίστασϑαι τῷ εἶναι τὸν ἀδιχοῦντα τὸν διανέωοντα 
‘ 

- “ἡ 7 an~ , o ε Shh , \ 4 \ sp? 5 \ e " 

25 αἀδίχως, δῆλόν φησιν ὅτι ὃ ανίσως νέμων χαὶ παρὰ τὴν αἀξιαν ἐστὶν ὃ 8ῦ 
ba.) ~ 5 ) 5 ΄ v \ VL ὯΝ \ ~ oh ΄ ν᾿ \ Cyn 

ἀδιχῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ἔχων τὸ πλέον: TpoGbsts ὃὲ τῷ οὐχ ὁ ἔχων TO ast 
ἊΣ SNF ao ΄ v ‘ 7 | ἈΝ ὟΝ \ vx , > \ 

COTAWGEY OTL ὁ cy wv τὸ πλέον TOTES μεν αοιχει χαὶ ἀοιχος εστι. TOTS ὁ 

οὐχ ἔστιν, ὃ χαὶ δείξει. ὅταν γὰρ ὃ τὸ πλέον ἔχων παρὰ τὴν ἀξίαν αὐτός 
ἐστιν ὃ ποιήσας τὴν ἄνισον διανομὴν ual νείμας ἑαυτῷ τὸ πλέον ἀναξίως, 

30 χαὶ τὸ πλέον ἔχει χαὶ ἄδιχός ἐστιν. ὥστε οὐχ ἀεὶ ὁ τὸ πλέον ἔχων οὐχ 
ἀδιχεῖ. ἀλλὰ ποτέ, ὅταν ὁ νείμας τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν ἕτερος Ἢ χαὶ οὐχ 

αὐτὸς 6 ἔχων. χαὶ διὰ τοῦτο ὁ μὲν ἄδιχος ἀεὶ τὸ πλέον ἔχει, ὁ GE τὸ 40 
L 

, v 5 - 5 δ v ΄ \ “᾿ το 

πλέον ἔχων οὐχ ἀεὶ ἀδιχεῖ. οὐ γὰρ ᾧ τὸ ἀδιχον ὑπάρχει HOH χαὶ αδιχεῖ, 
SAY Ae ΟἿ cor 
αλλᾶα OF v αὐτῷ τὸ ἀδιχον προσεῖναι χαὶ τὸ EXOVTA τοῦτο Θ ° Day a (Sa) τὶ 2 

oO ~ [0] 

= , ε Ξω > (oe ἊΝ Si ἘΣ on 

35 πεποιηχέναι, χαὶ ὡς εἶπε roa: χαὶ υετὰ προαιρέσεω ς. ἐχὼν OF ποιεῖ 
δ " . ῳ +p ΄ a 2 —_~ & Z 

ἐν ᾧ ἣ ἀρχὴ τῆς πράξεως" ἢ δὲ τῆς πράξεως ἀρχὴ ev τῷ διανέμοντι, 
sy 5) 5 > ~ 5 , 

αλλ οὐχ ἐν. τῷ “λαβόντι. 

2 ἤρτηται] εἴρτηται ἃ 7 εἰώϑαμεν Ba ὃ ἑαυτὸν ἀδιχεῖ a 9. ἔλαττον] 

πλέον ἃ 11 λύσας. 5 τῷ ex Anon. addidi 12 μὲν om. a 14 yap 

εἰ τοῦ ὃ 15 ὅτι addidi 18 διανομῇ a 19 alt. tov] τὸ δ : om. a 

21 ἐνδέχεται --- ἔχοντα ὡς (22) om. ὃ 24 τῷ seripsi: τὸ libri 25 ἀδίκως] immo 

ἀνίσως 6 post ὅτι om. S ὁ post ἐστὶν om. a 32 ὁ post αὐτὸς om, a 

v4 τὸ ξχόντα) TW EXOVTL Ὁ 
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” 2 ‘ " - wy = 
p.1136b99 “Ete ἐπεὶ πολλαχῶς. τὸ ποιεῖν λέγεται. τῇ" 

3 ml , \ ~ 5 ~ 5 > ~ ΄ ~ ᾿ 

Enet, Ps τὸ ποιεῖν πολλαχῶς λέγεται, χαὶ οὐ πᾶς 6 ποιῶν τὸ 

ἄδιχον ἀδιχεῖν λέγεται ἁπλῶς, ὡς εἴρηται, χαὶ ὃ διανέμων ἀνίσως. ἂν μὲν 
~ 

ἑχὼν τοῦτο ποιήσῃ, ἁπλῶς ἀδιχήσει ual ἄδιχος ἔσται, ἂν ὃὲ μὴ Exedy, 

σι 

‘ 5 ’ ad ‘ , 

χατὰ συμβεβηχὸς adtxyjoer (οὕτω yap χαὶ ta ἄψυχα λέγεται χτείνειν χαὶ 
» ~ ia , ¢ v 5 4 

ἀδιχεῖν χαὶ ἢ χείρ, ὡς εἴρηται, xat ὁ χελευϑεὶς οἰχέτης χατὰ συμβεβηχὸς 
‘ ε ΄ ~ σ ΄ - .4 ~ 

wat οὐχ ὡς ἁπλῶς, ὅτι μηδὲ προαιρούμενος), ὡς οὖν τὸ ποιεῖν πολλαχῶς, 50 
Ἂ ce 7 ‘ , 

τό τε ExNvstws χαὶ μετὰ ΠΡ ΒΡ ὡς, χαὶ τὸ ἀχουσίως χαὶ ἀπροαιρέτως, 

οὕτω χαὶ τὸ πλέον ἔχειν χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖν ἐστιν, ὅταν οὐχ ἐχ 

10 προαιρέσεως οὐδὲ ἑχουσίως. ἁπλῶς ὃὲ χαὶ χυρίως ἀδιχεῖ ὁ Exedy βλάπτων 

τινὰ ἄχοντα χαὶ παρὰ τὴν προαίρεσιν, ἀδιχεῖται δὲ χυρίως. ὁ παρὰ τὴν βού- 
λησιν χαὶ ἄχων ὑπὸ ἑχόντος βλαπτόμενος τῷ τὸ ἔλαττον χαὶ ἄνισον ἔχειν" 

΄ 

: 
ἑ 

Ἁ 5 - wv ΄ 5 ΄ 

χατὰ συμβεβηχὸς ὃξ ἀδιχεῖ ὁ ἄχων Exovta βλάπτων, χαὶ χατὰ συυβεβηχὸς 

ἀδιχεῖται ὃ ἐχὼν | ὑπὸ τοῦ. ἄχοντος βλαπτόμενος. 76: 

15 p. 11360382 "Ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔχρινεν. 

=e ad Φ < ΤΊ 2 ' 
Aye ἡ o > \ \ ~ sy ~ , 7 > . 

Εἰπὼν ὅτι ἐπεὶ τὸ ποιεῖν πολλαχῶς λέγεται, ἀχολουϑε 
σχοντα πάσχειν ὡς ἂν 6 ποιῶν ποιῇ. χαὶ διὰ τούτων τὸ αὐτὸ χατα- 10 

(η΄ 

, ‘ , ~ 5 , ~ ~ 5 , 

σχευάζει. ἐπεὶ γὰρ ἐνδέχεται αὐτὸν πῇ μὲν διχαίως ποιεῖν, πῇ δὲ ἀδίχως, 

χαὶ ὃ πάσχων χατά τι μὲν πάσχει διχαίως, χατά τι OF ἀδίκως. τοῦτο δὴ 

20 οὖν βουλόμενος δεῖξαι διαιρεῖ τὸ δίχαιον εἰς τὸ χατὰ νόμον χαὶ εἰς τὸ φύσε', 
5S 7 ™ ΄ ν᾿ > πὰ 

χαὶ λέγει ὅτι νισον νείμας ἢ τὸ φύσει δίχαιον ἀγνοήσας τοῦτο ἐποίησεν 
ἢ τὸ νόμιμον ἣ ἀμφότερα. εἰ μὲν ἀμφότερα ἀγνοήσας χαὶ χρίνας τὸ ἄνισον 

διένειμεν, οὐχ ἀδιχεῖ. οὐ γὰρ ἑχὼν τοῦτο πεποίηχεν. οὐδ᾽ ἂν χατὰ τὸ 
τ aS WAP : : 

VOULUOY χρίνας ἔνειμε TO ἄνισον ἀγνοήσας τὸ φύσει ἀδιχεῖ" χατὰ γὰρ νόμους 15 
΄ ΄ ὯΝ » , ΄ [4 ~ 

ἔχρινε, τοὺς. GE χατὰ νόμους χρίνοντας οὐχ ἐπιτιμῶμεν. ὁμοίως δὲ χαὶ ‘ ‘ to σι 

ὃ τὸν νόμον ἀγνοήσας, γνοὺς δὲ τὸ φύσει δίχαιον χαὶ χρίνας zat αὐτὸ οὐχ 

διχεῖ᾽ οὐδὲ γὰρ οἱ χατὰ τὸ φύ Ἴσει δίχαιον χρίνοντες Ent aes ὑποβάλλονται. 

εἰ ὃ τορος a εἰδὼς χαὶ τὸ νόμιμον χαὶ τὸ φύσει δίχαιον δι᾽ ἐμπαάϑειάν τινα 

ἣ δῶρα τὸ ἄνισον ἔνειμεν, ἑχὼν ἀδικεῖ χαὶ ἀδιχός ἐστι, χαὶ ὁ τὸ ἔλαττον 

80 ἔχων οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἀλλὰ xa? αὑτὸ χαὶ χυρίως ἠδίχηται. ἀλλὰ 20 

χἂν τὸ φύσει γινώσχων δίχαιον, ἀγνοῶν δὲ τὸ νόμιμον διά τι πάϑος τὸ 
wv Vv , a7 ΄ ΄ Δ Ἁ ΄ 

ἄνισον ἔνειμεν παρὰ τὸ φύσει δίχαιον, χυρίως ἀδιχεῖ" ὁμοίως GE χαὶ ὃ τὸ 

1 ἐπεὶ] εἰ ἃ 2 τὸ ante ἄδιχον om. B 7 τὸ] τοῦτο a 9 ἀδιχεῖν om. Ba 
11 προαίρεσιν] exspectas βούλησιν δὲ} δὴ a 18 ἀδιχεῖν ἃ 11 διὰ 

τοῦτο S 18 ante αὐτὸν add. tov Sa 19 ante τοῦτο add. zai a 
20 post δίχαιον add. χαὶ B post νόμον add. δίκαιον S 22 ἀμφότερον utro- 

bique ἃ 23 τὸ om. Ba 24 ἀδιχεῖ scripsi: ἀγνοεῖ libri 25 xata 

νόμον S 27 ἐπιτιμίσεις ὑπολαμβάνονται a 32 φύσει om. Ba ὁμοίως 

-Οἰδιχεῖ (62,2) om. B δὲ om. a 
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? φύσει ἀγνοῶν, τὸ δὲ νόμιμον εἰδώς, εἰ δι᾿ ἔχϑραν ἢ δῶρα οὐχ ἔχρινεν 76r 
6 ὶ ὃ ὡς ὃ νόμος διαγορεύει, χυρίως ἀδιχεῖ UAL ὃ τὸ ἄνισον ἔχων χυρίως ἀδιχεῖται. 

ἐν τούτοις δὴ ὃ οἷον δή ποτ᾿ οὖν τῶν διχαίων ἀγνοήσας εἰ τὸ ἄδιχον ἔχρινεν, 

οὐχ ἔστιν ἢ χρίσις αὕτη ἄδιχος, ὅτι χατά τινα τῶν νόμων ὑπάρχει, 7 τῶν 
φύσει 7 τῶν ἹΞΊραμ τ νῶν, ἔστι μέντοι πως ὄἄδιχος, ὅτι WH ταὐτὸν τὸ φύσει 56 

τῷ νομίμῳ δικαίῳ: χαὶ ἔστι χατὰ μὲν τὸ νόμιμον δίχαιον, εἰ nat’ αὐτὸ 

ἔχρινε, διχαία ἣ χρίσις, ὡς πρὸς τὸ φύσει δὲ ἄδιχος, χαὶ ἔμπαλιν πρὸς 
υὲν τὸ φύσει. εἰ xat αὐτὸ ἢ χρίσις γέγονε, διχαία, πρὸς GE τὸ νόμιμον 
ἄδιχος, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ὁ χρίνας οὕτως χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖ 

χαὶ ὃ τὸ ἄνισον λαβὼν χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖται. οὐχ ἔστι, φησί, ταὐτὸν 

τὸ νόμιμον δίχαιον χαὶ τὸ πρῶτον, λέγων πρῶτον τὸ φύσει δίχαιον" 

ὥστε 6 χρίνας, ὡς εἴρηται, οὐχ ἀδιχεῖ οὐδ᾽ ἄδιχος ἁπλῶς ἐστιν. ὁ δέ γε 80 

εἰδὼς ἢ ἀυφότερᾶ 7 ϑάτερον xual γνωρίζων καὶ χρίνων ἀνίσως πλεονεχτεῖ" 
λαβὼν γὰρ παρ᾽ ἐχείνου, ᾧ τὸ πλέον ἔνειμεν, ἢ χρυσὸν ἢ ὅλως χάριν 

τινὰ πλεονεχτεῖ. ἀλλὰ udv ἔλαττον νέμῃ τινὶ ἀμυνόμενος αὐτὸν χαὶ τιμωρού- 
μενος ὡς ἐχϑρόν, χαὶ οὕτω τρόπον τινὰ ἔλαβέ τι χαὶ πλεονεχτεῖ" τρόπον 

γάρ τινα μοῖράν τινα ἔλαβε τοῦ ἀδικήματος. ὡς γὰρ ὁ ἐπὶ λήψει ἀργυρίου 
τὸν ἀγρὸν νείμας τῷ δεδωχότι τὸ ἀργύριον τοῦ ἀδιχήματος τρόπον τινὰ 

μετέσχε (τὸ δὲ τρόπον τινὰ εἶπον, διότι οὐχ ἀγρὸν ἔλαβεν) οὕτω xat ὁ Gr’ 35 

ἔχϑραν τιμωρούμενος χαὶ τὸ ἔλαττον νέμων ἀγρὸν μὲν οὐχ ἔλαβεν οὐδ᾽ 
ἀργύριον, GAN ὅμως ἔχει τι τρόπον τινὰ τοῦ ἀδιχήματος. τί δὲ ἔχει; τὴν 

τοῦ ϑελήματος ἀποπλήρωσιν χαὶ τῆς βουλῆς τὸ τέλος: βουλόμενος γὰρ 
ἀμύνεσϑαι ἠμύνατο. δείξας οὖν διὰ τούτων ἄδιχον ἐχεῖνον εἶναι τὸν ἑχόντα 

ἀνίσως νείμαντα ἢ χρίναντα, οὐ μὴν τὸν δι᾿ ἄγνοιαν τοῦτο πεποιηχότα, 
συναπέδειξε μὴ ἀδιχεῖν ποτε χαὶ ᾧ τὸ πλέον νέμεται. ἀδιχεῖ μὲν γὰρ ὃ 40 

τὸ πλέον ἔχων, ὅταν ἐπὶ δόσει oleae τοῦτο λήψεται" ὅταν δὲ δι᾿ ἀγνοιαν 
τοῦ χρίναντος, οὐχ ἀδιχεῖ. ἣ μὲν σύμπασα τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη" 
χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν καὶ ὁ διὰ ταῦτα χρίνας ἀδίκως πλέον ἔχει 

τὸ πλέον ἔχει ταὐτόν ἐστι τῷ πλεονεχτεῖ. οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
οἴονται εἶναι τὸ ἀδιχεῖν. ὅτι μὲν ἢ διχαιοσύνη χαὶ ἀδιχία ἐν τοῖς Exov- 

" 

[4 προειρημένων ἱχανῶς δέδειχται" δοχεῖ 

εἶναι ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ διχαίοις ἢ ἀδίχοις εἶναι. παντὸς. γὰρ μᾶλλον ἐφ᾽ ἡμῖν 

σίοις χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι (τοιαῦτα γὰρ τὰ χατὰ προαίρεσιν), διὰ πάντων τῶν 
δὲ διὰ τῶν προχειμένων λέγειν μὴ 45 

ai ἀρεταὶ χαὶ at χαχίαι. δοχεῖ μὲν οὖν τοῦτο λέγειν, οὐ τοῦτο GE δείχνυσιν, 
> ‘ Ves ΄ 4 > σ > σ / x5)? ΄ / Q~ ἀλλὰ τὸ δειχνύμενόν ἐστιν ὅτι οὐχ ὅτε ϑέλομεν οὐδ ὁπηνίχα του τυ ε::: 

δίχαιοι ἢ ἄδιχοί ἐσμεν. ἐνεδείξατο δὲ τοῦτο διὰ τοῦ προσϑεῖναι διὸ χαὶ 
¢ Ν τὸ δίχαιον εἶναι ῥάδιον ἡγοῦνται. ὥσπερ τὸ τύραννον ἀνελεῖν ἐφ᾽ 

3 δὴ] δὲ Ba 6 om. Sa et om. Ba 4. 5. τὸν φύσει ἣ τὸν yeypap- 

μένον Sa 9 οὗτος S 11 νόμιμον BSa Arist. Mb: νομικὸν Arist. vulg. 

12 ὥστε] ὅτε Ba 13 ἀμφότερον a 17 6 om. Sa 20 ἔχϑρας B 

23 dpovacdat S éxovtt Ba 29 ἔχειν S τῷ πλεονεχτεῖν Sa 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν a 32 προχειμένων] προειρημένων a oo exspectas χαίτοι παντός γε 

35 βουλόμεϑα a 
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΄ ~ \ ~ \ wv 5 σ νι ’s ~ ~ 7 ΄ Bs "» 

ἡμῖν μὲν χεῖται χαὶ ἐστιν, οὐχ OTE OE ὕϑέλομεν τοῦτο ποιεῖν, οἷοί τέ ἐσμεν, TOF 
~ το ~ Vv ~ ? ~ , > a ΄ 

οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν eye: χαὶ χαχιῶν" ἐφ᾽ ἡμῖν γάρ ἐστι τὸ δικαίοις 

ἢ ἀδίχοις εἶναι ἀλλ᾿ οὐχ ὅτε ϑέλομεν τοῦτο δυνατόν ἐστι. διὰ τί 
΄ ) 4 5. ς ~ " - 

ai xaxtar ἕξεις εἰσί, “τὰς 6 ἕξεις ate εὐθὺς τῷ βουληϑῆνα:ι ὁ 
‘ δεόμεϑα γὰρ πρὸς τὴν κτῆσιν αὐτῶν ὡς χαὶ πρὸς τὴν τῶν ai ιστηυῶν 

χαὶ ἐθῶν χαὶ ἀσχήσεως χαὶ διδασχαλίας: ὥστε οὐχ ὅτε ϑέλομεν ἡ ἅμα 
" - ~ \ as I VN ΣΌΝ ΄ ᾿ A ‘ 5 ‘ 

τῷ ϑελῇσαι xat δίχαιοι ἢ ἀἄδιχοί ἐσμεν. ὡς γὰρ τὸ thy ἰατρικὴν ἣ τὴν 
΄ 5) 43) c « > αι ΟῚ . σ Os) γ΄ 9“ ς 5 

γεωμετρίαν ἐφ᾽ July ἐστι μαϑεῖν, οὐ μὴν ὅτε ὕξέλομεν ἔχομεν αὐτὰς 7 
‘ 

5 , σ ,ὔ ν "» , re Ἁ 2 ‘A ~ 5 re » 

ἀποβάλλομεν ὅτε ϑέλομεν ἔχοντες αὐτάς, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει 

χαὶ χαχιῶν": χρόνου γὰρ | χρεία χαὶ συνασχήσεως χαὶ μαϑήσεως πρὸς τὴν 76 
‘ 

τῶν ἕξεων Sete τὸ μὲν οὖν ποιῆσαι ἄδιχόν τι ἣ δίχαιον, οἷον μοιχεῦσαι 
΄ - cts b) \ CNN v ~ ~ 

ἢ πατάξαι, ἐφ᾽ ἡμῖν χαὶ padtov, ἀλλὰ τὸ ὡδὶ ἔχοντα ταῦτα ποιεῖν 
) >] ~ 

οὔτε βράδιον οὔτε ST αὐτοῖς, τουτέστιν ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ris ἕξεως τῆς διχαιο- 
~ ~ a ΄ ~ ~ ε 35.49 e 

σύνης ἣ τῆς ἀδιχίας ταῦτα ποιεῖν ob ῥάδιον, GAN ὡς εἴρηται χρόνου δεῖται 
χαὶ μαϑήσεως χαὶ ἔϑους, ἐπεὶ χαὶ τὸ τεμεῖν 7 χαῦσαι 7 φάρμαχον χαϑαῖρον 
a + (aay AS " 5 ? ~ ~ 5 Q~ δὴ pe >. 5 \ σ» 

δοῦναι, ῥάδιον χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ποιῆσαι, ὅταν βουληϑῶμεν, τὸ ὃὲ ἀπὸ ἕξεως 
τὶ X Sr als 

ἰατριχῆς οὐ ῥάδιον. ἀπὸ ἕξεως δέ ἐστι τὸ τεμεῖν ἢ χαῦσαι ἢ φαρμαχεῦσαι 

τῷ εἰδέναι πότε χαὶ πρὸς τίνα χαὶ πόσον ἕχαστον τούτων ποιητέον’ τοῦτο 
Ἁ NG Saf, on) \ a ral od λ ΣῈ ia) aN οἵ Len 4 = ‘ me ~ ἢ ΟΝ ς 

γὰρ χαὶ λόγου δεῖται χαὶ πείρας πολλῆς, ἃ τὸν λόγον χαὶ τὴν πεῖραν εὐϑὺς 
΄ , φ , A Vv 5 4 — 

ὁπηνίχα ϑελήσομεν ἔχειν ἀδύνατον. 

΄ ΜΕ N » 
t p. 113789 Ὁμοίως ὃδὲ xat τὸ iE τὰ δίχαια “AGL τὰ ἄδιχα οὐδὲν 

οἴονται σοφὸν εἶναι. 

¢ Ψ X a’ ΞΕ ἐς 2 = \ εν ἢ - 7 Nee 

Ως OLY TO GLAALOV ξινᾶι OUOLOY ἐστιν, φασιν οἱ ἂν ρωποι, OlLOTL χαὶ TO 

3 

o7 τὰ δίχαια πράττειν εὐπετὲς χαὶ ἕτοιμον, οὕτω χαὶ τὸ γνῶναι τὰ 

χαλεπόν. λέγουσι γὰρ ot νόμοι περὶ δικαίων xual ἀδίχων, τὸ δὲ γνῶναι τὰ 
SAX 

ὑπὸ τῶν νόμων λεγόμενα οὐδὲν σπουδαῖον, ὥστε S [0] fay) Oy» = 2 ι τὰ δίχαια xat 

ἄδιχα ῥάδιον zal οὐ χαλεπόν: οὐ γὰρ χαλεπὸν συνιέναι τὰ ὑπὸ τῶν νόμων 
Vv 

en 
λεγόμενα. λέγει ὃὲ πρὸς ταῦτα ὁ ᾿Δριστοτέλης" οὐχ ἔστι τοῖς διχαίοις 

τὸ διχαίοις εἶναι τὸ τῷ ἐξ ἀχοῆς γινώσχεσϑαι ὅτι μὴ δεῖ τὴν παραχατα- 

Sosy χατέχειν ἣ οὐ Get χλέπτειν. τὸ γὰρ δίχαιον zal TO ἄδιχον εἶναι τὸ 
μὲν xa’ αὑτό, τὸ ᾿ χατὰ συμβεβηχύός. χατὰ συμβεβηχὸς i 
ὲ Pa PY Pl reap a σ᾿ ΕΑ eae ee ae aan 
OTL TO TE ὃς αχοὴς γινώσχομενον OTL OlXALOV ἔστι. χαὶ τὸ ΤΕΣ ἥμενον 

\ 

δι ἀπάτην. τὸ γὰρ τὴν παραχαταϑήχην δοῦναι ἐπιβούλως ὑ 
ττο 

ἌΣ Δ - 

UTEP τοῦ 

αὖϑις πλέον τι λαβεῖν χαὶ μὴ ἀποδοῦναι δίχαιον μέν, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός, 

3 post διὰ τί add. δὲ ἃ 4 ἔχει ἃ βουληϑέντι ἃ 6 χαὶ διδασχαλίας om. S 
7 ϑελήσειν a ἐσόμεϑα S 8 γεωμετριχὴν S 8 et 9 ὅταν a 12 ἔχοντας Arist. 

13 ἀλλὰ τῷ Sa 16 et 17 ῥᾶον Ba 17 post ἐστι add. ἰατριχοῦ S 18 

seripsi: to libri 19 προσδεῖται S ἃ] ἅτινα S: ὧν a 23 εἶναι om. Ba 

24 εὐπετὸν a 27 ῥᾶον Ba τὰ ἀπὸ τῶν λόγων S 29 ἐν τῷ] τὸ Ba 

80 χλέπτειν] βλέπειν (sic) B 32 τε fort. delendum et χαίτοι πραττόμενον legendum 

33 ἀπάτης S δοῦναι om. Ba post ἐπιβούλως add. κατέχειν B 

’ ὯΔ 5 

ἰχαιὰ οὐὸξεν 15 

γὰρ δίχαιόν 20 

¥ ‘ τῷ 
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\ ‘= xa0 νόμιμον χαὶ διηγορευμένον τῷ νόμῳ. xa? αὑτὸ δὲ δίχαιόν ἐστι τὸ τῦν 

πραττόμενον ἀπὸ ἕξεως τῆς διχαιοσύνης, χαὶ ἐχεῖνος οἷδε χυρίως τὸ δίχαιον 

ὃ πράττων ἀπὸ τῆς ἕξεως. εἰ δὲ τὸ χυρίως εἰδέναι τὸ δίκαιόν ἐστι τὸ 
ia \ ear te eat - δῶν \ LINZ, τι 

ἕξεις ἐπιχτᾶσϑαι γαλεπόν, οὐὸῊᾷς τὸ τὰ δίχαια 25 
, . ’ , v ‘ 

5 ἄρα εἰδέναι padrov ἀλλὰ χαλεπόν, χαὶ πλέον, φησίν, ἔργον χαὶ χαλεπώτερον 
ν᾿ 

πρᾶγμα ἐστιν ἢ τῶν διχαίων εἴδησις τῆς τῶν ὑγιεινῶν γνώσεως, ὅσῳ χαὶ 
ΩΣ 

χαιον εἶναι τοῦ ἰατρὸν εἶνα 

υὲν οἷς χρῆται ὁ ἰατρὸς πρὸς ὑγείαν ῥάδιον εἰδέναι, οἷον οἶνον, σῖτον, ἐλλέ- 

τ χαλεπώτερον. ὡς γὰρ ἐπ᾿ ἐχείνων τὰ τὸ on = 4 

~ “» ~ 8 

βορον, χαῦσιν, τουήν, οὐ μὴν χαὶ τὸ ταῦτα εἰδέναι ἐστὶ τὸ εἰδέναι τὰ 
ς΄ ΄ ᾿ , ὟΝ a Lae) 

10 ὑγιεινά, ef μὴ χατὰ συμβεβηχός, ἀλλὰ τὸ εἰδέναι ὅτι ταῦτα ἐστιν ὑγιεινὰ 
5 ~ ~ ΄ - > a ~ ~ \ ἐν τῷ ypyovat gotw αὐτοῖς ἀπὸ ἕξεως Es, τοῦτο O& ἐστι τὸ πότε 30 

[4 . 

χαὶ πῶς χαὶ μέχρι πόσου προ του ὃ οὐ ῥάδιον, διότι «μηδὲ τὴν ἰατριχὴν 
rcfta \ 

χτήσασϑαι ῥάδιον. ὅσον δὴ ἔργον ἐστὶ χαὶ δύσχολον τὸ ἰατρὸν γενέσϑαι, 

τοσοῦτον χαὶ τὴν προσήχηυσαν χρῆσιν αὐτῶν εἰδέναι. 

\ 

15 p. 1187217 Av αὐτὸ δὲ τοῦτο χαὶ τοῦ Sixatov οἴονται ε 
~ 
ι 

PN | vat οὐδὲν 
HTTOV TO GOLXELY. 

) Nn δ 7 

Δ. ἢ εἰδέναι τὰ δίχαια 
\ ς I~ κ᾿ “Ὁ » Ἐν Dee > e \ \ Vv { az ‘ lan 

χαὶ τὰ Gorka (οἴονται OF ῥαῦιον εἶναι διὰ τὸ οἴεσθαι δίχαιον χαὶ ἀδιχόν τινα 

. rey v διε» Ὁ cry - Η 
Y αττιὰν OLOYTAL OL ἀνϑρωποι PU.GL0v EtyYat TO 

> σ / 5 >] > ~ Ft Nera) , \ cyte ΄ ~ \ ~ (stvar), ὅτε ϑέλει, ἐπ᾽ αὐτῷ εἶναι), διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἡγοῦνται χαὶ τοῦ 40 
ω ἊΝ - Un ~ ~~ ~ 5 , 5 ‘ ~ 5 

20 διχαίου μηδὲν ἧττον εἶναι τὰ ἄδιχα ποιεῖν 7 τοῦ ἀδίχου, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον" 
~ “7 357 
! υδλλον γάρ φασι τὸν δίχα!ον δύνασϑαι ποιξῖν τὰ ἄδιχα τοῦ ἀδίχου χαὶ 

x ΄ 

ἁπλῶς τῶν πολλῶν ual τυχόντων ᾿(μᾶλλον γὰρ ὃ δίκαιος τοῦ τυχόντος 
as , A ‘ ed \ ’ A ΝᾺ 5 >I ~ 

δύναται συγγενέσϑαι γυναιχὶ χαὶ πατάξαι τὸν γείτονα) χαὶ τὸν ἀνδρεῖον 

τῷ πολέμῳ χαὶ φυγεῖν. μᾶλλον [0] - udhhov τοῦ δειλοῦ ἀφεῖναι τὴν ἀσπίδα 
τῷ cr 

e OV AY ΟΣ ΚΛ O ΑΞ να ) σ 5 \ Vv. ~ 

gusty of πολλοὶ δύνασϑαι τούτους ταῦτα, χα ὅσον αὐτὰ ἴσασι μᾶλλον" 
A “Ὁ \ \ 3 , sn A τ “4 

τοῦ YAO TO EVAYTLOY ELOOTOS χα! TO EVAVTLOV 

>A re oft \ \ a ΄ ΄ 5 
aa TO οἴεσθα! TO τὸν GOLXOV τι ποιησαντα εὸ 

ν΄ ~ δι Cw 4 ~ 

LOEVAt. ταῦτα OF As7ovot 45 

\ \ vO > 34 \ 
DS χαὶ ἄδιχον εἶναι. ἀλλὰ SG ὦ 

ΠΝ rtna ΄ a7 A \ un Vv 

UnY τὸ ποιεῖν TO ἄδιχον ῥάδιον. ὁμοίως χαὶ τὸ δίχαιον, χαὶ TO ἄδιχην ἄρα 
\ a7 v er 5, ἊΝ \ a7 " v 

χαὶ δίχαιον εἶναι ῥάδιον. οὐχ ἔστι ὃς ἀληϑὲς τὸ τὸν δίχαιον ἣ ἄδιχον 
ΕΗ Η a 

30 ποιοῦντα εὐθὺς χαὶ δίχαιον 7 ἄδιχον εἶναι, οὐδὲ τὸν τὴν ἀσπίδα ῥρίψαντα 
Ὁ Ἀ > 34 v ~ = > 5 , 

δειλὸν. εἶναι. ἀλλὰ τὸ ὡδὶ ἔχοντι ταῦτα ποιεῖν, οἷον ἀπὸ χαχίας" 
a 5 ΄ . ΟΣ 5 > cy Vn ΄ a ) > , 5 

δειλὸς γὰρ 6 διὰ δειλίαν τὴν ἀσπίδα ῥίψας ual ἄδιχος ὃ Gt ἀδιχίαν πλεονεχ- 
~ 5 ΄ ~ > ‘ ΄ 5 χ ‘ EDV Eh ges 

τῶν χαὶ ὅλως ὃ xa ἕξιν τι ποιῶν ayadyy ἣ φαύλην ayatos 7 φαῦλός 50 
. > ° say a ~ sf. ~ > 

εἰ ὃὲ τὸ ἀπὸ ἕξεως ἀδίχου τὰ ἄδιχα ποιεῖν τὸ ἀδιχεῖν ἐστιν, οὐ 
5 ΄ 58. 7 \ > 

ὺ γάδιον τῷ διχαίῳ τὸ ἀδιχεῖν, ἀλλὰ χαὶ ἀδύνατον: ὡς γὰρ εἶπεν 
ἐστιν. 

35 μόνον ὁ 

5 et 8 ῥᾶον Ba 7 ca Anon.: τὸ libri 8 οἷον om. Ba 12 post 

προσφέρειν fort. addendum δεῖ εἰδέναι οὐδὲ ἃ 19 ἐπ᾽ αὐτοῦ Ba 20 ἀδίχου] 

ἀδικεῖν ἃ 21 φησὶ ἃ 25 τούτου ταῦτα S αὐτὸν ὃ 20 «λέγει S 

21 διὰ τοῦ ἃ 27.28 ἀλλὰ μὴ Ba 28 zai post δίχαιον om. ὃ 91 ἔχοντα 

Arist. 92. pias libri ἄδικος διὰ χαχίαν Ba 33 ποιῶν ἀγαϑὸν 7 φαῦλον a 

35 τὸ om. Ba 
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> , ἊΝ - ΩΣ, ΄ 5 > ~ ~ 5] b) ΄ ~~ 
ἀρχόμενος τοῦδε τοῦ βιβλίου, αἱ μὲν ἐπιστῆμαι τῶν ἐναντίων εἰσίν, οὐχέτι 76¥ 

ὃὲ χαὶ at ἕξεις. 

\ a?/ 95 ὟΣ ἐς ΑΝ ΕΞ 5 5 ἝΞ 

Ρ. 1187426 στι OF TA OLXALG EV τοῦτο 

ayadar. | 

vy 

“» " ’ id ΤΡ 5» lad 

Hy dv σαφεστέρα ἢ λέξις, ef οὕτως πως ε oS oO < 
π 

΄ v . 5 La . 4 

ὡς εἴοηται Gtaveuytixoy τὸ δ᾽ ἐπανορϑωτιχόν. ταῦτα ὃὲ τὸ διανεμητιχὸν 
‘ ‘ 5 A 5 & 5 \ ~ a ~ r ~~ ᾿] ~ 

χαὶ τὸ ἐπανορϑωτιχὸν ἐν τούτοις ἐστὶ τοῖς μετέχουσι τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν. 
- > 5 ‘ Ln 5 ’, e \,~ 

ἐν οἷς ἐστι χαὶ ἢ εὐδαιμονία. ἁπλῶς ὃ 
¢ ~ Riess » QO. > οι τ ον \ ¢ ? Tpke a ΄ Qo ἑαυτῶν φύσει ἀγαϑα, οἷον ai ἀρεταὶ ual αἱ zat αὐτὰς ἐνέργειαι, δεύτερον 
aN Γι “.» . (Αι λ > \ ‘ <n ΄ » v - ΄ 

G& ἁπλῶς ἀγαϑὰ τὰ ὀργανιχὰ χαὶ at δυνάμεις, ἀγαϑὰ ὄντα τοῖς χατὰ φύσιν 
\ v ~ , x. 5 »Ἶ ‘4 ΄ 

ἔχουσιν, οὐ τοῖς παρὰ φύσιν. τίνα δέ ἐστι τὰ ὀργανιχὰ ἀγαϑὰ χαὶ αἱ 

δυνάμεις σαφηνίξων ἐπήγαγεν ἐν οἷς ἐστιν ὁποῤβολὴ χαὶ ἔλλειψις, ὡς 

πλοῦτος, τιμαί, δυναστεία πολιτιχή. ἐν τούτοις γὰρ ὑπερβολὴ ual ἔλλειψις, 
> > ~ ΄ - > ~ 

ἀλλ οὐχ ἐν τοῖς ἁπλῶς ἀγαϑοῖς 0 

σμέναις οὔσαις χαὶ μεσότησιν, ὡς ὃ 
" > a) Vv ΄ ‘ \ Vv 

ἐν οἷς δ᾽ ἔστιν ὑπερβολὴ χαὶ ἔ 
~ ) =) ‘ ἊΝ 5 ΄ 

μειονεχτεῖν, XAT ἀρετὴν GE οὐ γίνεται TAsovetia. οὐ γὰρ οἷόν τέ τινος 
5» Ἁ 4 ~ 5 

ἀρετὴν λαβεῖν Εια σάμενον τὸν ἔχοντα, ὡς ἐπὶ τῶν χρημάτων χαὶ χτημάτων 
’ δ᾽ 

‘ 

> ΓΑ 4 ~ x 

γίνεται. ἐν γὰρ τούτοις xad’ ὥραν ἀφαιρεῖται Bin δὸς τοῦδε τὸ χωρίον, 
»" wv \ 4 ‘ ΄ , a. ~ ba) , 

τὴν ἄμπελον, TO νομίσυα, τὰ hora: τὴν ανῶρίαν ΟΞ TOU ἀνοφρξειοὺῦ Ὁ LDEh λέσϑαι 

BS Qu Ἢ τὴν ἐπιστήμην τοῦ ἐπι ale a βία οὐδεὶς δύναται. ὧν οὖν ἔχουσιν οἵ 

~ . , ‘ \ -- 

τῶν OLXAALWY TO μεν 4{ἴ 

ΜᾺ 5 

δειχται, ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλειψις οὐχ ἔστιν. 10 

ἄνϑρωποι ὑπερβολὴν zat ἔλλειψιν, ἐν τούτοις τὰ δίχαια" τῷ γὰρ δύνασϑαι 15 
Vv ~ ΜΝ» ~ 5 b) Vs \ ‘ 

τούτων THY ἀγαϑῶν χαὶ πλέον τινὰ ἔχειν χαὶ ἔλαττον, περὶ τὴν τούτου » 

νομὴν χαὶ ἐπανίσωσιν τὰ δίχαιαά ἐστιν, ἐπεὶ ots ile υνηδέν ἐστ! τῶν τοιούτων 
, 5 νι Ἃ 

ἀγαϑῶν, τούτοις οὐδ᾽ ὑπερβολὴ τῶν τοιούτων οὐδ᾽ ἔλλειψίς ἐστιν, εἰ GE μὴ 
\ > > \ >? ~ 

αὗται, οὐδὲ TO ἐπανορϑωτιχὸν 7, τὸ διανεμητιχὴν δίχαιον. εν WEY OLY TOLS 

5 re 5» DIF 5» ΄ » > ΄ ς »" 
ϑεοῖς ἐν οἷς οὐ πλοῦτος, οὐ δόξα, οὐ τιμή. οὐχ ἀρχή, οὐχ ἄλλο οὐδὲν 

τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν, οὐδὲ δίχαιον οὔτε τὸ διανεμιητιχὸν οὔτε τὸ ἐπανορ- 
{ Ἂς ΄ ΄ Ἄ 9,3) > ny Ἂς; ΌΣΟΙ » = i ἊΝ 5 ΄ os ΄ A ‘ 

ἡωτιχὼν ὑπαᾶρχϑξι. αλλ οὐῶξ οις εστιν, οὔσι GE AVLATOLS ὑπὸ THUGS χα! 20 

ἀχολασίας χαὶ πάσης ἀσελγείας, οὐδ᾽ ἐν τούτο!ς- ἐστὶν δίχαιόν τι τῶν εἰρη- 
υένων. ἐν yao ἀγαϑοῦ τινος ἢ ὠφελίμου νομῇ ἴσῃ χατὰ ἀναλογίαν τὸ 
> π x » Gig 2. A a7 v > \ ~ 

ETAVOPUMTLAOY χαὶ διανευητιχὸν δίχαιον, εἴ γε ἐπανισοῖ τὸν πλεονεχτοῦντα 
\ \ ’ ᾿Ξ τς ἊΣ v . ὩΣ Qs \ » ΓΔ "» 

χαὶ τὸν πλεηνεχτούμενον: οἷς GE εἴσηδον τὸ ἀγαϑὸν χαὶ ὠφέλιμον οὐχ 
μυ . ar > , a7 ΄ . «ἃ πτῷὸ 

ἔχει οὐδὲ πολιτεύεσϑαι δύναται, ἐν τούτοις οὐδὲ δίχαιόν τί ἐστιν. ἀλλὰ 

1 ἀρχόμενος τοῦδε τοῦ βιβλίου] 1 p. 1129a13 τοῦδε Om. ἃ 6 νεμητιχὸν Ba 

7 post ἐστὶ add. ἐν § 8 ante χυρίως add. rubro χαὶ B viv om. Ba 

Ὁ. ἑαυτῶν] αὐτοῦ Ba 12 ὡς --ἔλλειψις (15) om. B ὡς om. ἃ 15 μεσό- 

τῆτες ἃ 10 δ᾽ om. ὃ 17 οἷόν te τινὰ τινὸς S 18. 19 χτημάτων ὁρᾶται 

γινόμενον S 20 post ἄμπελον add. τινὸς Ba τὸ νόμισμα om. a 

ἀνδρείαν Sa 22 τὸ yap Sa 23 τινὰ] τί Ba 23. 24 περὶ τὴν τούτων 

δύναμιν χαὶ ὃ 28 ἀγαϑὸν S οὔτε διανεμητιχὸν οὔτε διορϑωτιχὸν Ba 

30 ἐν τοιούτοις Ba 34. 66,1 ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς S 

Comment. in Arist. XXII ἢ. Michael in Eth. V 9 
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= Ἂ ) qm be Sa ~ (A >) Q~ “ , \ aX 4 onl 

τοῖς μὲν AVLATOLS οὐδὲν τῶν τοιούτων ἀγαθῶν ὠφέλιμον, τισὶ OF μέχρι 7V7r 
τ 5 “ ΄ my “"᾿ - ΄ 

τινός εἰσιν ὠφέλιμα, τοῖς μεταξὺ οὖσι χαὶ τοῖς UH πάντῃ διεστραμμενοις 25 

= 
\ 4 x 7> , > 5 

χαὶ τοῖς νόμοις χαὶ Ebest μὴ φαύλοις πολιτευομένοις. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα 
Vv ~ 5 >! ~ ~ > ν» ~ ~ , 

TOLAUTA” SY OF τῇ ASCEL τῇ OLGV LOWS τοις VEONIS τὸ LOWS προσχειται διὰ 
ο Beet ha ΠΩΣ NGU arene une ὅπ τε εν χει neha Ὁ. ὩΞή 5 τὸν [Ιλάτωνα λέγοντα, ὅτι ἔστιν ἀρετὴ ϑεοῦ, ὥστε εἰ ἔχει ἀρετὴν ὃ ϑεός, 

Vv \ a2 ΄ > ~ AY ΄ \ > CW 7 

ἔσται χαὶ δίχαιόν τι ἐν αὐτῷ, εἰ GE τοῦτο, χαὶ χρήματα. ὃ μὲν οὖν [Πλάτων 
\ > > > 

λέγει ἀρετὴν εἶναι ἐν tots Yeots, ᾿Αριστοτέλης δὲ οὐχ ἀποδέχεται τὸ δόγμα 
\ 5 v 5 > ~ , ae 

φάσχων ἐν ἄλλοις, ἐὰν 7 aes) UstpT τε xal τάττῃ τὰ πάϑη, ἔστι ὃξ ἐν 

τοῖς ϑεοῖς ἀρετή, ἔσονται ἐν αὐτοῖς χαὶ τὰ πάϑη. 80 

2745 BON ΡΣ ὑπο ΠΣ δεν ἐσέ τς τῶν ἐρϑανος, γ τονοι 10 p. 1137431 Epl OF ETLELKELAS XAlL TOV ἐπιειχοὺς, πῶς ἔχει ἢ 
\ > ’, . 

μεν ETLELKELA προς διχαιοσύνην. 

ἐφ \ (wes > > \ \ x 5 ie \ as 

[ἡπειδὴ ἢ ἐπιείχεια χαὶ τὸ ἐπιΞξιχὲς περὶ τὸ ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον, ὡς 
( ΕἿΣ τ} > ~ ΄ > ΄ ΄ 

υαϑησόμεϑα, χαταγίνονται. ξιχήώτωῶς εἰπὼν περὶ TOU τοιοῦτοῦ OLAALOLD, τι TOTE 

b) “7 \ 5 \ Vv > A 5) \ ~ == 

cOTt, ASYEL AAL περι STLELAXSLAS. UAL EOTL TO STLELKSS | OUTE ἅ ATAWS ταῦτον τῷ Cay 

Vv > , 5 ~ , ΄ 

15 διχαίῳ οὐϑ᾽ ἕτερον, χαὶ ἔστι τινὸς διχαίου βέλτιον τοῦ νομίυου, ὡς χαὶ τὸ 
~ ἊΝ Ke \ \ ~ ~ SS Qi ¢ » 

φῦσξι aie χαϊον" βέλτιον γὰρ xat TOUTO TOU oe Sey SVGELXAVUILEVOS GE WS οὐ 

, » ~ > , Nu , > ε ᾿ > \ 
πάντῃ ταὐτὸν τῷ οἰχαιτῷ TO ἐπιξίχες, ἐπ aye λέγ ν ὁτὲ WEY τὸ ἐπ ιιειχες 

ΝΣ - IN) Ἁ ~ NES, ΄ , 5 Ἁ 

επαϊινοῦμεν χαι ανῶρα TOV TOLOUTOYV ASY{OVTES ως βελτίων εστι τοὺ 

~ IN , ΄ σ 5 ΄ 

διχαίου" λέγομεν GE τοῦτο δηλονότι ὡς ΠῚ ὑπολαμβάνοντες τὸν ἐπιειχῆ; 
΄ ἣ \ σ > \ 5 Ν / mt , 

20 τοῦ διχαίου. ἀλλὰ χαὶ ὅταν ἐπὶ τὰ ἄλλα οἷον ἀνδρίαν ἣ σωφροσύνην 7 5 
/ σ ic 5 a 5 7, ~ 

τέχνὴν υεταφέροντες λέγωμεν ὅτι ὁ σώφρων, εἰ τύχῃ, ἐπιειχέστερος τοῦ 
, Ἃ ΄ > > ~ alr ~ ~ 

GVGPEtOD ἣ οὗτος TOD σώφρονος, ἡ ὁ οἰχοδόμος τοῦ ΟΣ ἢ οὗτος τοῦ 

οἰχοδόμου, ὅταν οὖν μεταφέροντες οὕτω λέγωμεν, δῆλον ὅτι τῷ ἐπιειχέστερος 

χρώμεϑα οὐχ ὡς τῷ διχαιότερος ἀλλ᾿ ὡς τῷ χρείττων χαὶ βελτίων ὁ 

25 ἀνδρεῖος τοῦ σώφρονος 7 οὗτος ἐχείνου. ἕτερος ἄρα ὁ ἐπιειχὴς ἐχ τούτου 
φαίνεται τοῦ διχαίου χαὶ τὸ ἐπιειχὲς τοῦ διχαίου. πάλιν δέ, φησίν, ἀχολου- 

~ ~ ΓΟ 2 » Ἃ Ὁ» 3, ΝῚ >] A a“ ~ 

ϑοῦσι τῷ Koyo GtTOTOY GY GOCELEY ElLVAl, EL TO ETLELXES ἕτερον OV TOV 10 
‘ 

. , 5 5 ‘ “ Ἃ 5 ’ 9 \ a7 5 

διχαίου ἐπαινετόν ἐστιν. εἰ γὰρ ἕτερον ὃν ἐπαινετόν ἐστι, TO δίχαιον οὐ 
ἊἌ - ἊΝ , x ἊΝ a7 5 A >) \\ 5 = 

σπουδαῖον ovo ἐπαινετόν" εἰ GE TO δίχαιον ἐπαινετόν, TO ETLELKES οὐχ ἐπαι- 
o > ΄ se, y \ “7 51) 

80 νετόν. οὕτως οὖν ἀπορήσας λέγει padey ὑπεναντίον ἔχειν τοὺς λόγους, ἀλλ 

ἐν 
35 a oO ΄ ᾿ o 

erate χαὶ tov λέγοντα ὅτι ἕτερόν ἐστι χαὶ τὸν λέγοντα μὴ εἶναι ἕτερον, 
\ > σ \ 

χαὶ δυοίως τὸν ene ὅτι τὸ ἐπιειχὲς βέλτιον τοῦ διχαίου χαὶ tov λέγοντα 

un εἶναι βέλτιον. ἔστι Yolo τινος δικαίου χρεῖττον, οὐ μὴν παντός, χαὶ οὐχ ὡς 
vs . ~ ΄ > ~ ns ΄ ὦ ὦ Ὦ ar v > , 2 

ἄλλο τι ὃν χατὰ γένος χρεῖττόν ἐστι TOD διχαίου, ἀλλὰ δίκαιον Ov ἐστί τινος 15 
ἊΝ, ~ 5 ~ x / Vv ~ A 5S 

35 διχαίου χρεῖττον. χαὶ ἀμφοῖν GTOVGALOLY OVTOLY χρεῖττον TO ἐπι- 
, ~ ΄ ε v > - y 

εἰχές, οὐ παντὸς διχαίου, ὡς εἴρηται, λέγων τὸ ἐπιειχὲς εἶναι χρεῖττον, εἴ γε χαὶ 

2 χαὶ οἴη. ὃ νὴ rubro add. B: om. ἃ πάντα ὃ 3 νόμῳ Sa φαύλως Sa 

οὖν om. a 5 Πλάτωνα λέγοντα] ef. Reip. A p. 352A, I p. 613A 7 λέγει om. Ba 

8 “ἐν ἄλλοις] cf: Magna moral. B 4 p. 1200014 secon Ba τάττει ἃ 

3 πὸ om. S 16 tod om. a 18 ὡς om. S βέλτιον ὃ 21 λέγομεν ἃ 

τύχει ἃ 24 διχαιοτέρως ἃ ἀλλ᾽ ὡς τὸ Sa βέλτιον ἃ 20 χαὶ τὸ --διχαίου om. Ba 

90. ῶ1 ἀκολουϑοῦντες Ba 30 ἀλλ᾽] ἀλλὰ χαὶ S 91 ἕτερον (post elvat)—p-q εἶναι (83) 
om. Β 34 ὃν prius om. Ba 86 λέγει S χρεῖττον om. Ba καὶ] δὴ 5 
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S$ \ ay ΄ Ss > , > » = \ xs ΄ » ΩΝ, ἘΠῚ ἘΞ 
αὑτὸ OLXALOV, Ws ELTEV (εἰ {2p ἐστι TO ETLELKES OLKXALOV. TE, ESTE OS TAVTOS «1% 

. id ν bal ia ~ ~ ‘ i ~ ΄ 

OLXAL00 χρεῖττον, ξιὴ ὧν χαὶ ξαυτοηῦ χρξιττὴν" τὸ οξ χρξιττὴν χξιρονος 

- fed Vv x“ ΄ ~ ~ ‘ ss 4) v ~ 

UPELTTOV, WOTE Ely GY εαὐτοῦ Ye pov χαὶι χρεΐττον), αλλ εστι χρξιττὴν 

i, , ~ , ‘ , 5 , s s 

διχαίου τοῦ χατὰ συν ήχην χαι νουον" ἐπανόρωυα γαρ EGTLY, ὡς EVE (fel ‘ ᾿ J aie ‘ 

5 τοῦ τοιούτου διχαίου τὸ ἐπιειχές. ἀυφοῖν δή, φησί, τοῦ te χατὰ συνϑήχην 20 μα a 

~ ‘ , ’ ‘ »» . ΄ 3 , 

χαὶ νομὴν διχαίου χαὶ τοῦ ἐπ τιειχοῦς ὄντοιν OTOVOGLOLY, χρξιττὴν τὸ ETLELKSS. 
‘ σ a 

εἰπὼν δὲ ὅτι τὸ ἐπιειχὲς ἐπανόρθωμα νομίμου διχαίου (τὸ γὰρ ἅμαρ- 
‘ >] ~ 5 { ~ ind 5 ~ 3 

τηϑὲν αὐτοῦ ἐπανορϑοῦται) δείχνυσιν ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστιν ἁμαρτεῖν τὸν 
\ 

‘ 

χατὰ συνθϑήχην vouov διὰ τὴν τῶν πραγμάτων ἀοριστίαν χαὶ τὸ ἄλλοτε 
a > i“ ΄ \ \ , Ω 7) > \ ‘ , aA as 

10 ἄλλως ἐπισυμβαίνειν. ὃ usy yap νόμος χαϑόλου χελεύει τὸν μὴ ἀποδιδόντα 
\ sy ΄ wa > \ pe? NL ~ Peet sy OL - 

THY ee eee ατιμὴν εἰναῖ. TOV ζενον, εἰ ETL τὸ TELYOS IVEMVOL ανα!ϊ- 

- 

ρεῖσϑαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν, τὸν τῇ 
΄, b) ΄ Θὰ 

ἀλλοτρία υἱγνύμενον εὐϑύνεσϑα!. χαὶ 2% 
\ ν ΄ νι 1 Ἐ74 ase 

ἔστιν ἕχαστον τούτων ἣ ἀτιμία χαὶ ἢ ἀναίρεσις χαὶ τὸ εὐϑύνεσϑαι δίχαια, 
’, a x , 

συυβαίνει ὃξ mots un εἶναι δίχαια. ἀλλ ἡμαρτημένα. τὸν γὰρ τυράννου 
‘ ie 9 i ry ἐν ab i 

on yovaixa διαφϑείραντα χαὶ διὰ thy τοιαύτην μοιχείαν δυνηϑέντα ἀνελεῖν τὸν 
΄ es) C ΄ \ rs σ᾿ > 50 7 « 5 v 

τύραννον χαὶ ἐλευϑερώσαντα τὴν πόλιν ἕλχειν εἰς εὐθύνας πῶς οὐχ ἂν τις 

ἡ πρσηθενως δίχαιον εἴποι; ἀλλὰ χαὶ τὸ πολξαίων ἐπιχειμένων ἀνελθόντα 
> ~ ‘> , ΄ ΄ 

τὸν ξένον εἰς τὸ Ces χαὶ ἀριστεύσαντα GVYILGELY σπευώξιν πόσης σαμαρτιὰς 30 

, 

γέμει; τοῦ δὴ νόμου χαϑόλου ἀγορεύοντος ἀλλοτρίας ἀπέχεσϑαι γυναιχός, 

ὶ διὰ τοῦτο εἰς εὐθύνας ἑλχομένου τοῦ τὸν τύραννον ἀνελόντος, ὁ ἐπιειχὴς 
~ ld yan ~ ΄ , 

ἐπανορϑοῖ τὸ ἐλλειοϑέν. εἰ yap {ει τοῦτο ὁ νομοϑέτης ὅτι γενήσεται, 
‘ ‘ ‘ 

~ ~ ΄ , o πὸ 

προσέγραψεν ἂν τῷ νόμῳ τοῦτο. χαὶ εἶχεν ἂν ὃ νόμος οὕτως" δεῖ πάσης 
b) 5 ~ ~ a, Lave Ἂ Ἁ ~ 

ἀλλοτρίας γυναιχὸς ἃ anejeavot πλὴν τῆς τοῦ τυράννου, εἰ μέλλει διὰ τῆς 
, ΄"» ΜΕ ~ { \ Yow , 4 , > τοιαύτης μίξεως ἢ πόλις ἐλευϑεροῦσϑαι" χαὶ δεῖ πάντα ξένον ἀνελϑόντα ἐν 

\ πολέμῳ εἰς τὸ τεῖχος dvatpstotar πλὴν τοῦ ἀριστεύσαντος. ἐν ὁ 
» 

ι 
= ‘ o- 

ς οὖν μὴ 35 
i) qr 

> ~ 5 ‘ 5 

οἷόν τε περὶ πάντων ὀρϑῶς νομοϑετῆσαι, χατὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινο- 
. A ugvwy τοὺς νόμους τίθενται: ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γὰρ χαχὸν τὸ μοιχεύειν χαὶ 

τὸ ξένον ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνέρχεσϑαι χαὶ τὴν παραχαταϑήχην μὴ διδόναι, οὐ 

uy ἀεί, ὡς εἴρηται. χαὶ δῆλον ὅτι τὸ ἐπιξιχὲς δίχαιον μέν (δίκαιον γὰρ 

80 μὴ ἀποϑανεῖν τὸν ἀριστεύσαντα μηδὲ τὸν ἀνελόντα τὸν τύραννον) χαὶ βέλτιον 

τοῦ χατὰ νόμον διχαίου, GAN οὐ τοῦ ἁπλῶς. λέγει GE ἁπλῶς δίχαιον 

τὸ χατὰ φύσιν, χαὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῇ λέξει τῇ χαὶ ἥμαρτεν ἁπλῶς εἰπὼν 40 

Ὁ 
aN ΄ ~ \ Sindy - ΄ > “Ὁ >. (aoe see a τ ἘΝ ieee 
τὸ ἁπλῶς εἰρηχὼς ἀντὶ tod χαϑόλου, ἐνταῦϑα ὃξ φύσει χαὶ χατὰ φύσιν. 
»! μ᾿ τὸ ~ ᾿ o , ΄ - > ~ \ , 

ἐν 68 αὖ τῇ λεγούσῃ καὶ ἔστιν αὕτη φύσις ἢ TOD ETLELKOVS τὸ φύσις 
Ἁ 45 ἀντὶ τοῦ οὐσία χαὶ τὸ εἶναι αὐτοῦ. ἔστιν οὖν ἢ φύσις ἢ τοῦ ὡς δευτέρου 

i i iy 

ἐπιειχοῦς, ἐξ οὗ χαὶ 6 ἐπιειχὴς παρωνόμασται, ἐπανόρϑωμα τοῦ ¢ 

1 τι om. ὶ 2 αὐτοῦ S 7.8 ἡμαρτηϑὲν a 8 ἑαυτοῦ ὃ 9 τὴν om. Β 

9.10 ἄλλο τι ἄλλως S 11 ἀνέλϑη ἃ 12 παρὰ τῶν 5 14 ante συμβαίνει lac. 

xxv litt. S$ 14.15 τοῦ τυράννου τὴν ἐλευ; . 17 διη LN Sa δίχας ὃ 

18 καὶ ἀριστεύσαντα εἰς τὸ τεῖχος coll. ἃ . 19 πόσης ἐστὶν ἁμαρτίας γέμον ὃ 

19 ἀγορεύοντος om. S 20 τοῦ om. S ποσὰ ἃ me εἶ πεν S 23 μέλλοι ὃ 

27. ῶ8 χαὶ τὸν ξένον Sa 29 post τὸ add. μὲν 8 post μέν add. χαὶ ἃ 32 τὸ 

τῇ φύσει zal χατὰ φ. S τῇ χαὶ ἡ ἁμαρτία ἁπλῶς ἃ 33 ἐνταυϑοῖ 8 34 αὕτη] 

αὖϑις S 35 δευτέρου Anon.: οὐδέτερον B: οὐδ᾽ ἑτέρου S: οὐδετέρου a 
5* 
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ay aa ys ray aN Va εὐ, πσηῖν.. ἢ eee aS aoe pte orate ἐν τῷ νόμῳ, ὅπερ ἐλλεῖπον, εἰ παρῆν, ὃ νομοϑέτης προσέϑηχεν ἂν τῷ 
\ ~ ‘ s ~ A) Vv , ΄ 3. - 

νομῷ. τοῦτο γαραιτιον χαὶϊ TOV 7 TAVTS χατὰ νομῶν εινᾶϊι. TOV 

Sher διαμαρτάνειν τοὺς νόμους τὸ τῶν πραγμάτων ἀόριστον χαὶ ἄλλοτε ἄλλως 45 
vv 5 4 Vv Α δ 4 , , , 

ἔχειν ἐστὶν αἴτιον, χαὶ τὸ μὴ πάντων νόμους τίϑεσϑαι τ περὶ πάντων 
~ σ ws wes { 

5 νομοϑετεῖν. ὅσα γὰρ ἄλλοτε ἄλλως ἔχει χαὶ πρὸς τοὺς χαιροὺς μεταπίπτει, 

περὶ τούτων ἀδυνατοῦσι νόμους τιϑέναι, ἀλλὰ πρὸς τὰ τοιαῦτα ψηφίσμασι 

ses οἷον τίσι δεῖ συμμαχεῖν χαὶ πότε μετοιχίας xal ποῦ ποιεῖσϑαι, 
\ ΄ ἢ» X ΄ ~ > 

χαὶ πότε ἐξαγωγὴν χαὶ πότε μὴ τῶν ἐν τῇ χώρα γενομένων ποιεῖσϑαι. 
οἱ γὰρ χαιροὶ χαὶ at χρεῖαι ἔχαστον τῶν τοιούτων μηνύουσιν: ὧν ἀορίστων 
ite sav 2 ρει Ἂς ΄ \ \ ΄ . ΄ ! -» = 

10 ὄντων ἀδύνατον χαϑόλου νόμῳ τινὶ χαὶ χανόνι τὴν πεοίληψιν ποιεῖσϑαι. 50 
΄ ΄ ws was Vv 77 ~ ΄ 

τὸ γὰρ ὁρίζον τὸ ἄλλοτε ἄλλως ὙΌΣ soars) χαὶ TH τοῦ ὁδριζομένου 
i 

, ~ aX > 

UGEL GUUUETATIT TEL. TOU GE τῶν αἀορίσ τῶν τοὺς χανύνας αἀορίστους εινα! © 

χαὶ συμμεταβάλλειν τοῖς EptCoucvars Gyustov παρέϑετο τὸν ΠΡΟΣ χανόύνα 
~ ἘΞ 5 \ D>) » ip "760 \ bl4 

τῆς Λεσβίας ofxodov7s. οὐ yap ἐχ λείων λίθων .χαὶ tows συντεϑειμένων xat . 
‘ 

15 ἀπευϑυσμένων ἢ χαλουμένη Λέσβιος οἰχοδομὴ ῳχοδόμηται. Λεσβία δὲ 
Weis ΄ σ 2 ΄ ie Ὁ x ΄ ~ > \ x 397] \ Ko 

λέγεται οἰχοδομή, ὅτι ἐχείνοις ἐν συνηϑείχᾳ τοῦτο" εἰσοχὰς yap xat ἐξο] nas 78r 
v ΠΝ ΖΑ ) a7 ΄ aX 

ἔχοντας τοὺς λίϑους ὠχοδόμουν. ὡς οὖν ἐχεῖνος ὃ μολίβδινος χανὼν Coan 

υατίξετο ταῖς τῶν οἰχοδομουμένων λίϑων ἀνωμαλίαις, οὕτω δὴ χαὶ τὰ 

ψηφίσματα ταῖς τῶν πραγμάτων ἄλλοτε ἄλλως χρείαις συμμεταβάλλεται. 
΄ ΄ \ OS) 5 σ ΄ x , 

20 εἰπὼν ὃξ τί ἐστιν ἐπιείχεια, λέγει ὅτι 2x ταύτης φανερὸν χαὶ τίς ὃ ἐπιειχής. 

Stine Pian sn ποθι atl. SEA τ oa aap , Ζ p. 1137033 Tt μὲν οὖν τὸ ἐπίειχες, χαὶ τί τὸ δίχαιον, χαὶ τῦνος- 

βέλτιον διχαίου. 

f A ~ , ᾿ ΄ \ 2. \ Ω 7) ΄ , 451} 

Δηλαδὴ τοῦ νομίυου διχαίου χαὶ διὰ τὸ χαϑόλου ἡμαρτημένου ἀλλ 
>) Le \ ~ are C ~ ΄ὔ aN >I , ’ \ 5 = 

οὐ διὰ τὸ χαχῶς χεῖσθαι. τοῦ τοιούτου δὴ διχαίου βέλτιον τὸ ἐπιειχές, 15 

25 αλλ οὐ τοῦ ἁπλῶς ὙΠῸ χαὶ “ATA φύσιν. ὁ γὰρ τῶν τοιούτων προαι- “0 

\ \ e τὶ a? ~ 

PETLKOG XAL Tpaxtixoc, xal 6 wm cepa Noel cai ae ἐπὶ τὸ χεῖρον. 

ἐπὶ τὸ χεῖρόν ἐστιν ἀχριβοδίχαιος ὁ τὰ γεγραμμένα ἐν τοῖς νόμοις πάντα 
. ΄ ‘ ‘ ~ ΄ a) 

φυλάσσειν βουλόμενος χατὰ τὸ ῥητὸν xual ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐξηγούμενος. ὁ ὃ 
5 ~ 34 3 5" / , ‘ 

ἐπιειχὴς οὐ τοιοῦτος ἀλλ ἐλαττωτιχός" τρέπει γὰρ τὰς χολαάσεις χαὶ τὰς 
"507 Cy ID v » . ~ 5 » 7 75» \ 

30 εὐθύνας ἐπὶ τὸ ἔλαττον. οὐ yap πιχρῶς ἐπεξιέναι βούλεται τὰ πεπρα Wee 
s AN ~ - ~ > ΄ +45. ~ - ~ ~ ΄ 

οὐδὲ τῷ ῥητῷ ἐγχάϑηται, ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ γρῆται τοῦ νουμοϑέτου, χἂν 20 
\ , a ΝΦ ἢς \ v. ᾿ ~ Saw \ \ TOV νόμον ἤτοι τὸ ῥητὸν ἔχῃ βοηϑοῦντα αὐτῷ πρὸς τὸ πιχρῶς eee ‘ i | wil i ‘ 

3 , 5 al c aN 9 ἃ ~ Ἃ Vv Ἁ ~ >] oe 

TOTEPOY EVYOSYETAL ξεαῦτον GQOLXELY ἢ OD, φάνερον SX τῶν Etpy- 

, % , ’ ‘ ~ 5 ~ a YR NYY oe \ ban) ~ 

ξνων. ζητήσας πρότξερὴν περι τοῦ ἀχράτοηυς, St ἐνόξχεται ξαυτον αοιχξιν. 

2 τοῦτο ex τούτου corr. B: τούτου Sa τοῦ utrumque ex τὸ corr. B: τὸ Sa 

post εἶναι add. zat Sa 4 ἔχει B: ἔχον a νόμω S ὃ ἔχειν 5 

6 νόμω τίϑεσϑαι S 7 μετοιχίαν S 8 γινομένων S 12 συμπίπτει 5 

ἀρίστους S 14 συντιϑεμένων Ba 15 ἀπηυϑημένων S: ἀπευϑυνουμένων a 

ῳχοδομεῖται ἃ 17 οὖν om. Ba 18 δὴ om. Ba 21 τί τὸ BSa Arist. 

ΝΜ: ὅτι Arist. vulg. 23 ante Δηλαδὴ add. βέλτιον S post zat add. tod Ba 

29 πρέπει 5 v0 οὐ] ἃ 5 o2 τὸν ex τὸ corr. rubro B post νόμον 

add. ἔχει ὃ ἔχῃ om. Sa βοηϑοῦν Sa τὸ om. S 34 πρότερον] ec. 11 
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-“ ὁ» “ > wee Ww. ΠΡ ‘ 5 ΞΕ Ὶ Me ey I 

χαὶ δείξας ὅτι οὐχ ἐνδέχεται (ἑκὼν γὰρ ἀποσυλᾶται ὑπὸ τῆς ἐρωμένης) 7S! 

γυνὶ χαϑόλου ζητεῖ προηγουμένως, εἰ ἐνδέχεται ἑαυτὸν ἀδιχεῖν. τὰ wey 
ake 

[ἄρ ἐστι τῶν δικαίων χατὰ πᾶσαν ἀρετὴν ὑπὸ τοῦ νόμου τεταγ- 
ν μένα. ὅτι usy ἢ διχαιοσύνη ἢ μέ δδτὰν ἢ ὡς νομιμότης λεγομένη, ἥ 2% 

5 ἐστι πάσης ἀρετῆς Teptexttxy), ἥ δέ τις ὡς μεριχή, ὁμοίως χαὶ ἀδιχία ἢ 

υὲν χαϑόλου, ἢ ὃὲ ὡς μεριχή, side χαὶ δέδειχται" ὑπουτυνήσχει OF χαὶ 

νῦν τὸ διττὸν χαὶ δείχνυσιν ὅτι χατὰ υνηδετέραν uyte τὴν χαϑόλου ἀδιχίαν 

μήτε τὴν χατὰ μέρος ἐνδέχεται ἑαυτὸν ἀδιχεῖν, ual πρῶτόν γε ὅτι μὴ χατὰ 

τὴν καϑόλου. ἐπιχειρεῖ δὲ πρότερον εἰς τὸ ἐναντίον πειρώμενος συνάγειν 
: : 

10 ὅτι ἀδιχεῖ ἑαυτὸν χατὰ τὴν τ: αιοσύνην ἐχείνην χαὶ πᾶν τὸ χατὰ νόμον 
τὸ xa? ἡντιναοῦν et γινόμενον. οὐ χελεύξι 1άρ, φησίν, ὃ νόμος 30 

\ ΄ 

ἀποχτιννύναι ἑαυτόν" ὃ δὴ ἀποχτείνας ξαυτὸν παρανομεῖ, παρανομῶν 
ἑαυτὸν ἀδιχεῖ. ἐπεὶ O& ὁ ἀδιχῶν τινὰ ἀδιχεῖ, δὲ dost’ 6 ἀποχτείνας ἄρα 
s \ 

χαὶ 6 ἀποχτείνας ἑαυτὸν χαὶ διὰ τοῦτο ἀδιχήσας τινὰ ἠδίκησεν. τίνα οὖν: 

15 7) δῆλον ὅτι ἑαυτόν; ἔστιν οὖν ἑαυτὸν ἀδιχεῖν. ἠδίχησε GE οὐκ ἄχων παρανο- 

μήσας ἀλλ᾿ ἐχών, χαὶ οὐ μόνον ἑχὼν ἀλλὰ χαὶ εἰδὼς ὃν χαὶ ᾧ. ἄἅντι- 
βλάπτει ὃὲ 6 ἀωυυνόμενός τινα ὑβρίσαντα ἤ τι χαχὸν δράσαντα εἰς αὐτόν. 

ἀλλὰ τίνα: ἣ τὴν πόλιν, ἑαυτὸν δ᾽ OD; ἀναιρεῖ διὰ τούτου τὸν δοχοῦντα 80 

συνάγειν λόγον ὅτι ἔστιν ἀδιχεῖν ἑαυτόν, λέγων ὅτι ὃ ἀνελὼν ἑαυτὸν ἀδιχεῖ, 

20 ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτόν. ἑχὼν γὰρ ἑαυτὸν ἀνεῖλε, δέδειχται ὃὲ ὅτι ἐχὼν οὐδεὶς 

ἀδιχεῖται- ὥστε ἑαυτὸν μὲν οὐχ ἀδιχεῖ, ἀδιχεῖ ὃέ τινα, ἤτοι τὴν πόλιν. 

ἀδιχεῖ ὃὲ τὴν πόλιν, χαϑὸ ἀφαιρεῖται αὐτὴν στρατηγὸν ἣ στρατιώτην 7 

τεχνίτην ἤ τινα τοιοῦτον. ὃ γὰρ ἑαυτὸν ἀναιρήσας ἢ ἄρχων ἣν ἢ στρατιώ- 
“ “ 

τῆς ἢ τεχνίτης ἡ ἄλλο τι τῶν ἐκ τῆς πόλεως μερῶν᾽ ὥστε ζημιώσας τὴν 40 

τῷ σι 

ε 

f ~ ‘ , a A ‘ ΄ ‘ ss “Ὁ ΄ - ~ 

πόλιν πολίτου ἀδιχεῖ Thy πόλιν. διὸ xal ὡς THY πόλιν ἀδιχήσαντα ζημιοῖ 

& ἢ ζημία τῷ ἑαυτὸν ἀποχτείναντι χαὶ μηχέτι ὄντι: αὐτὸν ἣ πόλις. τίς ὃ ; 
τὸ μὴ συγχωρεῖν ἐν μνήφατι τεϑῆναι: ἄταφον γὰρ χελεύουσιν ot πολῖται ιν 

cr Ἐν ” “ \ , ew e , ) 4 ~ 

ointesvat: Ἢ ἄλλην τινα TOLAV τῊν τιμωρίαν ὁρίζουσιν οἱ vVOUGL χατ αὑτῶν. 

Ρ. 1138114 "Ete χαϑὸ ἄδιχος ὃ μόνον ἀδιχῶν χαὶ μὴ ὅλως φαῦλος. 

30 Δείξας ὡς χατὰ τὴν χοινὴν χαὶ χαϑόλου διχαιοσύνην μὴ οἷόν τέ τινα 
ἑαυτὸν ἀδιχεῖν, μέτεισιν ἐπὶ τὴν ἑτέραν διχαιοσύνην, ἣ uta τῶν ἀρετῶν 

ἐστι, χαὶ τὴν ἀντικειμένην gic! ἀδιχίαν, ἦ ἐστι πλεονεξία. διὸ οὐ παρά- 

γομος ὃ she υαύνον οὖν ἀδιχοῦντα λέγει τὸν πλεονέχτην, ὅλως GE 
\ φαῦλον τὸν χατὰ τὴν χαϑόλου χαὶ ὅλην ἀδιχίαν ὁρώμενον. τοῦτο {Ap, 50 

1 ἀποσυλοῦται Ba ὃ κατὰ BSa Arist. Ob: τὰ χατὰ Arist. vulg. Ε ἡ post 

ἐστὶν om. S ὃ ἀρετῆς πραχτιχὴ S 0 εἴρηται καὶ δέδειχται] c. 2.3 

7 post ὅτι add. μηδὲ S ὃ πρῶτον S 10 ἀδικεῖ] ἐνδέχεται ἀδιχεῖν S 10. 11 ex- 

spectas ἑαυτόν, εἰ χατὰ δικαιοσύνην ἐκείνην δίχαιον τὸ κατὰ νόμον καϑ' ἡντιναοῦν κτλ. : οἵ. 
Anon. p. 251,20 12 ἀποκτείνειν Sa ὁ δὲ B 15 οὖν] ἄρα ὃ 

18 αὐτὸν ὃ 24 νερῶν om. ὃ 25 πολίτην Sa 27 μὴ] μηκέτι Ba 

υνήμη ὃ ἄταφον ---ἡίπτεσϑαι (28) om. Ba 28 ὁρίζουσιν--- αὐτῶν om. Ba 

30 χοινήν te καὶ ὃ 31 ἥτις μία 5 32 ἥ ἐστι] et τις ἔστι S 33 λέγειν a 

34 ὁρώμενον] fort. ὡρισμένον 
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» ὴ \ , vay > , Ἃ - WS , 

φησίν, ἄλλο ἐχείνου. τουτέστι τοῦτο τὸ χατὰ πλεονεξίαν ἄδιχον ἕτερόν 78r 
5 ΄ van > 

ἐστιν ἐχείνου τοῦ χαϑόλου ἀδίχου. ἔστι γὰρ ὁ ἄδιχος οὗτος ὃ πλεονέχτης 
x ΄ ΄ is 5 \ c . Ν 5 σ Ἁ ‘a “᾿ ΄ 

πονηρὸς ὡς 6 δειλός: ὡς γὰρ 6 δειλὸς οὐχ ὅλην ἔχει τὴν πονηρίαν, ἀλλά 
᾿ ΠΥ ΄, ~ SIN « 

τινα πονηρίαν τὴν δειλίαν, ἣ ἀντίχειται τῇ ἀνδρίᾳ, οὕτως ual ὁ πλεονέχτης 
5 a v \ ὌΝ ΄ ΓΑ 22 > , σ >a. 5) ΄ 

οὐχ ὅλην ἔχει τὴν ἀδιχίαν, ἀλλά τινα ἀδιχίαν. ὥστε οὐδὲ χατὰ ταύτην 
ἀδιχεῖ. οὐδὲ “ATA τὴν μεριχήν, φησί, διχαιοσύνην ἀδιχεῖ Eavtov τις. ἐπεὶ 

γὰρ ὃ ὡς πλεονέχτης ἄδιχος ἄνισός ἐστιν, ὡς δέδειχται,. ἄνισος δὲ. ὡς τὸ 185 
ΟὟ γέ Vv ~ ~ , ~ Ss ~ 

πλέον ἔχων (τοῦτο γὰρ τοῦ πλεονέχτου τὸ ἔχειν τὸ πλέον τοῦ ayatod), 

εἰ ἀδιχεῖ τις ἑαυτὸν χατὰ ταύτην τὴν ἀδιχίαν, τιλεονεχτοίη αν ξαυτόν, χαὶ 
ἔχοι ἂν ws πλεονέ ἐχτὴς τὸ πλέον, ὡς ὃὲξ πλεονεχτούμενος τοὔλαττον, χαὶ ὃ 

, 

ἀφῃρ παι ὡς αδιχού 
~ σ» ΄ Vv Ἃ 

μενος. τοῦτο ἕξει ὡς αἀδιχῶν, χαὶ ἔχοι ἂν dua τὸ 

or 

ay t 
‘ 

αὐτὸ χαὶ οὐχ ἔχοι. ἀδύνατον GE τοῦτο, ὥστε χαὶ TO ἀδιχεῖν ἑαυτὸν ἀδύνατον. 

p. 1138220 “Ett δὲ ἐχούσιον χαὶ ἐλ προαιρέσεως χαὶ πρότερον. 

~ 
tT Σ ἑαυτὸν οὐχ ἄχων [ὩΣ Εἰ οὖν 6 ἀδιχούμενος ἄχων ἀδιχεῖται, αὐτὸς 

βλάπτει, οὐχ ἀδιχεῖ ἑαυτόν: ἀδιχεῖσθϑαι γὰρ ἣν τὸ ἀχουσίως βλάπτεσϑαι. 

τὸ δὲ χαὶ πρότερον ταὐτόν ἐστι τῷ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀδιχοῦντος ἐν ἑαυτῷ 

ἔχοντος χαὶ τοῦ ἀρχομένου. ὁ γὰρ ἀρχόμενος τοῦ βλάπτειν οὗτος ἀδιχεῖ, 

6 ὃς ἀυυνόμενος χαὶ ἀντιδρῶν od δοχεῖ ἀδιχεῖν" οὐ γὰρ Bee: τοῦ βλάπτειν, 
\ 

ἀλλὰ BhaBets ἐπιτίϑεται. εἰ δὴ Get τὴν ἀοχὴν τῆς βλάβης ἐν τῷ ἀδιχοῦντι 15 
3 > \ 5 5 ΄ Η͂ ~ ws > = 5 

εἶναι χαὶ οὐχ ἐν τῷ ἀδιχουμένῳ, χαὶ Get ἄλλον εἶναι τὸν ἐν w ἣ ἀρχὴ 
aw nae oN , sA7 ΄ 5 ce ~ ws 

τῆς βλάβης παρὰ tov ἀδιχούμενον, ἀδύνατον δέ τινα αὐτὸν ξἑαυτοῦ ἄλλον 
> aN ΄ 2: ~ ’ 5 >) ~ , 

εἶναι, ἀδύνατον χαὶ τὸ ξαυτὸν ἀδιχεῖν. ἔτι, φησίν, εἰ ἀδιχεῖ ἑαυτόν τις, 
Vv A c τ DIN peek >) 

ἢ «ἀν SAGYVTA ἀοιχε 

, 

toa οὐδεὶς GS ἐχὼν ἀδιχεῖται. ἀλλὰ χαὶ τὰ ξ 
EL 

. 7 4, ιν ~ ΄ a ~ \ oO ἋἋ , 

αὐτὰ Gua πάσχει, εἰ ἀδιχεῖ τις ἑαυτόν, ἃ χαὶ ποιεῖ, χαὶ ἅμα dv πλεονεχτοίη 
- v 5 = \ , τι 

χαὶ πλεονεχτοῖτο, “at ξυπαλιν πλεονεχτοῖτο χαὶ πλεονεχτοίΐη. πρὸς GE 
, » - ‘ / 9.« ~ 

τούτοις ἄνευ THY χατὰ μέρος ἀδιχ eae, οὐδεὶς ἀδιχεῖ. εἰ TO 20 
5 > id y ~ 

αἀδιχεῖν ἐνεργεῖν ἐστι περὶ τὰ ua’ Exacta, εἴη ἂν τὸ ἀδιχεῖν ἐν τοῖς χατὰ 
΄ \ ΄ὔ a7 5 ΄ -“ \ 

We ἔρης DNATA VWVOWEVGV*® ZUTA WEG0S GE & σι VOLYELA, XhOT TN, ὕβρις, τα 

If ἃ ΧΑ Ἁ ΄ ~ ~ 7 >) Ἁ Ἁ ΄ ~ ~ 

ὅμοια. οὐοξις OF τὴν ξαυτὴῦ γυναιϊιχὰ μοηϊχξυξι QUOE τὸν εαῦτου τοιχὸν 

ar ‘ id ~ ¢ , ἌΡ, 5 = ~ ‘ , bi) 

BE) SNRs οὐὸξ TO ἑαυτοῦ LUATIOV ZASTTEL. El οὖν τῶν KATA ξρης AOlxy- 

A “ Nee alk at γος eS. ς 99) » ε x 
υατων UT οἷόν τέ TL πρὸς ξαυτὸν παρ᾽ ἑαυτοῦ γίνεσϑαι, οὐδ᾽ ἄρα ἑαυτὸν 
ἘΝ ἘΠῚ - Ἂς os a 7 Ξ ΄ 5 ao Ν᾽ Ἐς ΒΞ") >, c Ν bi) ~ 

GOLAELY οἷόν TS. GAWS GE, φησι, AD ET TO GYTELY St GlOV TE ξαῦτον AGtxEerv 

> ‘ \ \ ~ "Ὁ > \ 5) ε ‘ \ Ἔ 

ΧΟ TOV OLODLOWOY τοῦ αδιχεῖσ Vat. ει {2p αοιχοὶ WEVOS εστιν ὁ παρα τὴν 25 

cad 

ἑαυτοῦ βούλησιν βλαπτόμενος. οὐχ οἷόν te δὲ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ βούλησιν 
ῃ ‘ 

35 αἀδιχεῖσθϑαι τὸν αὐτὸν ὑφ᾽ ξαυτοῦ ἀδιχούμενον, οὐχ ἂν εἴη ἀδιχεῖν ἑαυτόν. 

ὃ ὁ post ὡς om. BS 4 δειλείαν Sa ὃ ταῦτα Ba 7 ὡς post 6 om. BS 

δὲ ὁ τὸ a Oprctsierkee 10 ἂν om. a ὡς ὁ πλεονέχτης a 11 ἀφή- 

ρητο δ 15 δὲ om. B ἑχούσιόν te χαὶ a Arist. 14 ὁ om. S 17 ἔχοντος 

Anon.: ἔχει BS: ἔχειν a 18 ἀντιδρῶν] διότι ἔπαϑε ta αὐτὰ ἀντιποιῶν τὸν δράσαντα S 

19 Ghafets] βλάβαις Ba el δεῖ δὴ a 21 περὶ S 24 πάσχοι a 26. 27 τὸ ἀδικεῖ S 

29 poryedor ὃ 30 χλέπτη S 91 γίνεται S 90 ἐστιν om. ὃ 
94 περὶ ὃ 
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\ 
" >> ~ 

1138298 Φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι ἄμφω μὲν φαῦλα, χαὶ τὸ ἀδικχεῖ- 78ν 
Ρ ᾿ v7 ‘ Ἷ 9 

σϑαι zat τὸ ἀδιχεῖν. 

᾿Αμφότερα, φησί, φαῦλα εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἀδιχεῖν φαυλότερον 35 
~ Ν at © 5 \ ~ \ ΡΒ: 38 e- ¢ ~ bs | ΄ " 

τοῦ ἀδιχεῖσϑαι. ἀλλὰ πῶς χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι φαῦλον; 7 ὡς ἐχπεπτωχὸς 
~ ν la 5 ‘ x , ‘ v fod . 

τοῦ ἴσου zat μέσου" εἰ γὰρ τὸ ἴσον ἀγαϑόν, τὸ ἔλαττον, ὅ ἐστι τὸ ἀδιχεῖ- 
- 5 ? 3 ΄ \ 3S ~ μὰ 4 ‘ 

σϑαι, φαῦλον, GAN οὐχ ὡς τὸ ἀδιχεῖν. μᾶλλον γὰρ τὸ αδιχεῖν φαῦλον, 

ὅτι ἀπὸ πονηρίας καὶ χαχίας, ἢ δὲ χακία ψεχτὸν χαὶ τὸ ἀδιχεῖν. εἰπὼν 
. 

δὲ ἀμφότερα χαχά, χαὶ τὸ ἀδιχεῖν χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι, πῶς ἀμφότερα χαχά, 
¢ , ΄ ‘ ΄ \ 5 a 

διὰ τῶν παραδειγμάτων συνέστησεν. ὡς γὰρ τὸ ὑγιξινὸν ἐν ἰατριχῇ., ὅ 40 
‘ 

2 2 ij ~ 5 Qs x ὯΝ ΄ \ Ἂ ΄ 5» . 

ἐστιν ἐν συμμετρίᾳ τινῶν, ἀγαϑόν, to ὃὲ πλέον χαὶ ἔλαττον we ἐχπεπτωχὸς 

τοῦ συμμέτρου οὐχ ἀγαϑόν, ὁμοίως χαὶ τὸ εὐεχτιχὸν τὸ ἐν Ἰυμναστιχῇ τὸ 

σύμμετρον ἀγαϑόν, τὸ δὲ πλέον χαὶ ἔλαττον οὐ τοιοῦτον, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ 

τοῦ μέσου χαὶ ἴσου, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἜΠΟΣ χαὶ χαχίας ἣ τῆς τελείας 

χαὶ ἁπλῶς ἣ σύνεγγυς. τὸ ἀδιχεῖν, φησί, μᾶλλόν ἐστι χαχὸν τοῦ ἀδιχεῖ- 

σϑαι. διότι μετὰ χαχίας ἣ τῆς ἁπλῶς ἡ συν τ λέγων νῦν χαχίαν ἁπλῶς 

τὴν μετὰ προαιρέσεως, ὅτι τὸ ἑχούσιον ἔχει, σύνεγγυς ὃξ τὴν δίχα προαι- 

ρέσεως. ὅτι ὃὲ σύνεγγυς εἰ δίχα προαιρέσεως γινομένην εἶπεν, σαφηνίζων 

ἐπήνεγχεν οὐ Ἰὰρ πᾶν τὸ ἑχοηύσιον μετὰ ἀδιχίας, διότι οὐὸξὲ μετὰ 
laa | ' ) ‘ 

προαιρέσεως πᾶν ἑχούσιον. of γὰρ ὀργιζόμενοι, ὡς εἶπε πρότερον, ἐχόντες 

πράττουσιν, οὐ μὴν 2x προαιρέσεως" τὸ γὰρ ἐχούσιον χαὶ τοῦ βούλεσϑαι 
᾿ - ΄ > \ > \ 74 ~ > ~s 

χαὶ τοῦ ϑέλειν. vad? αὑτὸ μὲν οὖν τὸ ἀδιχεῖσθϑαι ἧττον φαῦλον, 
\ [2 \ >. Sai , ἢ -Ὁ-μ-ν ΄ pee Ns 

χατὰ συμβεβηχὸς δὲ οὐδὲν χωλύει εἶναι μεῖζον χαχον. γενήσεται 
> 

45 

ποτε χατὰ συμβεβηχὸς τὸ ἀδιχεῖσϑαι μεῖζον χαχὸν τοῦ ἀδιχεῖν οὕτω πως" 50 

ἀδιχηϑεὶς γάρ τις ὑπό τινος χαὶ ἀμυνόμενος ἀνῆψε τὴν τοῦ ἀδιχήσαντος 
χ , vv ’ ~ 5 4 , ~ ΄ 

olxtay, εἶτ᾽ ἔχ τινος τύχης λαμπροῦ πνεύσαντος ἀνέμου χατεχαύϑη πᾶσα ἢ 

πόλις, χαὶ γέγονε υεῖζον χαχὸν τὸ ἀδικηθῆναι τοῦ ἀδιχῆσαι. ἣ χαὶ ὗπερ- 
ἊΣ 5 

5 , 

λυπηϑεὶς 6 ἀδιχηϑεὶς ἀπέσφαζεν ἑαυτόν. Gums, φησίν, εἰ χαὶ συμβαίνει 
δὶ ~s an \ ~ ἽΝ ot ss a2 - ad 2 = ~ \ 

mots μεῖζον Ἰίνεσϑαι χαχὸν τοῦ ἀδιχεῖν, ἀλλ οὖν μεῖζόν ἐστι φαῦλον τὸ 
5 

ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι, ἐπεὶ χαὶ πρόσπταισμα Ἱένοιτ᾽ ἂν μεῖζον χαχὸν 

πλευρίτιδος, ἀλλ᾿ οὐ μέλει τῷ ἰατρῷ, | ἀλλά φασιν ὅτι μεῖζον χαχὸν ἢ 7 
~ ~ , ’ , αἰ 2 

πλευρῖτις τοῦ πταίσματος, πρὸς τὴν φύσιν ἀποβλέποντες ξχατέρου. γέγονε 
\ 5 σας 

ὃὲ υεῖζον χαχὸν τὸ πρόσπταισμα πλευρίτιδος ἐπὶ τοῦ προσπταίσαντος ἐν 

τ 

3 χαὶ ἀμφότερα Sa φησί om. S φαυλότερον] ἔστι φαῦλον S 6 γὰρ] δὲ 5 

7 post ἀπὸ add. τῆς ἃ 8 τὸ ante ἀδιχεῖσϑαι om. a 10 ἐστὶν ἐν τῶ συμμέτρω 

τινῶν ἀγαϑῶν τὸ δὲ ὃ ὡς ἐχπεπτωχὸς ---ἔλαττον (12) om. ὃ 11 τοῦ ἐν. ἃ 

11. 12 τὸ σύμμετρον] fort. διὰ τὸ σ. 12 χαὶ post ἔχει om. Ba 13 τοῦ 

διχαίου ὃ 14 σύνεγγυς BSa Arist. Ob: ἐγγὺς Arist. vulg. 15 ἢ τῆς] 

7 τις Ba 17 γινομένην om. S 19 εἶπε πρότερον] c. 10 p. 1185 19 sqq. εἶπον a 

20 éx] peta S βουλεύεσθαι S 21 οὖν om. ὃ ἧττον om. ὃ 

22 εἶναι] ἐστὶν ὃ 23 τῷ ἀδιχεῖσϑαι S οὕτω πως scripsi: πῶς οὕτως libri 

25 πνεύματος a 28 γενέσϑαι 5 post χαχὸν add. τὸ ἀδιχεῖσϑαι S 29 ἂν) av 

note S 30 od] οὖν 8 post μέλει add. τῇ τέχνη tH ἰατριχῆ ἣ ὃ 

φησὶν Ba 31 ἑκατέρων 8 32 προσπταίσαντος) προσπταίσματος Sa 
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Ὰ τῷ φεύγειν τοὺς πολεμίους ual χαταπεσόντος" πεσὼν yap ἐλήφϑη παρὰ 7 
τῶν πολεμίων χαὶ ἀνῃρέϑη. 

p- 113805 Κατὰ μεταφορὰν 6& χαὶ ὁμοιότητά ἐστιν οὐχ αὐτῷ πρὸς 

ry’ ~ , ΄ Io 4 LY , 5 ~ DY , ~ ~ 

Lod [Πλάτωνος ὁρίζοντος τὴν διχαιοσύνην ἐν τῇ ἰδιοπραγίᾳ τῶν τῆς 
A ao ΄ ' ~ ~ She ye 7A SON a ee re sl Re ae 5 - 

φυχὴης ὕξρῶν, ἐπεὶ ἀπὰς Ὁ Ὁ ριστοτέλης περὶ πασὴς DLADLOGUVTS ELTEL < 
\ ΄ ᾿ - ΄ ΄ - - - - 

προέϑετο, ἀνημονεύξ! χαὶ περὶ τοῦ τοιούτου διχαίου τοῦ τῶν μερῶν τῆς 
~ ‘4 > ~ σ 

Ψυχῆς. λέγει δὲ πρῶτον ὅτι τὸ τοιοῦτον δίχαιον χατὰ μεταφορὰν λέγεται 
- 2. 

δίχαιον, τουτέστιν οὐ χυρίως. οὐ πᾶν δὲ δίχαιόν ἐστι τῶν αὐτοῦ τισιν" 
5 \ \ \ \ ΄ > ~ ὌΝ ΕΝ 

ηυ γάρ τὸ πολιτιχὸν χαὶι ZUOLMS λεγόμενον οἰχαιϊιὸν (τοῦτο οξ ἫΝ TO STLOYS 
54 

ἀνὰ weoos ἄρχειν χαὶ ἄρχεσϑαι) ἀλλὰ τὸ δεσποτιχόν, ὃ οὐ χυρίως ἐν τοῖς 1b 
Vv n ΟῚ ~ >) Ἁ , 

διχαίοις ἠριϑμεῖτο᾽ οὐ yap ἔστι τι δίχαιον δούλου πρὸς eee ὡς 
, ‘x 2 \ ~ Ν 

πρότερον δέδειχται. ἐν τούτοις γὰρ τοῖς λόγοις διέστηχε τὸ λόγον 
vy , - - \ va ~ 

ἔχον μέρος τῆς eis πρὸς τὸ ἄλογον. ὃν λόγον ἔχει ὃ δοῦλος πρὸς 
᾿ ΄ \ v ΄ ~ ~ + 

τὸν δεσπότην, τὸν αὐτὸν χαὶ τὸ ἄλογον μέρος τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ λογιζό- 
΄ Nee: ~ > , ΩΣ ? Cha) are > 

wevoy. τοιαύτην γὰρ διέστηχε ταῦτα διάστασιν an’ ἀλλήλων, ὡς εἶναι τὸ 
Vv 5 ? > ΄ ~ \ av ΄ “ , b>) 

᾿ς ἄρχον, τὸ ὃ ἀοχόμενον" τοῦτὸ δὲ τὸ δίχαιον, φησίν, ἢ οἰχονομιχόν ἐστιν 

4 
av “᾿ “ον as ΄ \ > ~ “ v 

δίκαιον ἢ ἄδιχον, δίχαιον μέν, ὅταν τὸ πεφυχὸς ἐν αὐτῷ ἄρχειν ἄρχῃ; τὸ 
᾿ ὃ ἄρχεσϑαι ἄρχηται, ὅταν δ᾽ ἔμπαλιν γένηται χαὶ ἄρχῃ μὲν τὸ ἄλογον. 

ha n CY LA Vv 5 A ~ , 

ἄρχηται Ge τὸ λόγον ἔχον, ἀδιχία. ὥσπερ ἂν 6 δοῦλος ἄρχῃ tod δεσπότου, % 

ἄρχει μὲν ἐν τῷ ἀχρατεῖ ἣ χαὶ ἀχολάστῳ τὸ ἄλογον, ἄρχεται δὲ τὸ λογιχόν" 
, 

/ / ~ ~ 

εσποτιχόν. εἰς γὰρ ταῦτα Πα λα οντές φαμεν εἶναι τῶν αὐτοῦ τισι 20 

5 a το 5 τὸ Vv ΄ - ἊΣ ws 
ev 55 τῷ eyxpatet ual σώφρονι ἔμπαλιν 6 λόγος ἄρχει; τὸ ὃ ἄλογον 30 ᾿ 

ἄρχεται. ὡς οὖν ἄρχοντι χαὶ ἀρχομένῳ ἐστὶ πρὸς ἄλληλα δίχαιον. χαὶ 80 
" Ὁ κα . ΄ ͵ \ ~ o ~ \ δ) ΄ 

ειρηται TEOt αὑτῶν πολλᾶχις τὶ TO τοϊοῦτον. OTL τῷ ξεν αἀρχομξνῳ τὸ 
‘ ΄ , ~ >) Ww ΄ -΄ ~ ~ > 

ὑπείχξιν, τῷ ὁ ἄρχοντι TA συμφέροντα ζητεῖν χαὶ σχοπεῖσϑαι τῷ apyo- 40 
᾿" 

μένῳ χαὶ σωτηρία οὕτω χαὶ ἐν τούτοις. 

Ι χαταπεσόντα S ὃ αὐτῷ] αὐτὸ Sa ὃ Πλάτωνος] Reip. A p. 443 C 54η. 
ὃ λέγω B 8. 9 λέγεται διχαίου S 11 6] ὅπερ 5 12 τὶ NL Anon.: 

x 
το BSa 13 πρότερον dédetxtat] c. 10 p. 1134426 sqq. τὸν λόγον S 15 τὸν 
prius om, a 16 εἶναι] οὖν ὃ 17 τὸ post δὲ om. Ba δίκαιον καὶ φησὶν S 
18 
9°) 

ἄρχοντα a: ἄρχηται S 25 αὐτοῦ S 26. 27 τοῦ ἀρχομένου S 27 τὰ 

post εἶναι add. τι S τίσι om. S 19 post μὲν add. yap a 20 ἄρχει a 
Pes ae : Sa sp οι ὌΝ ΟΝ : ») yee 2. ἄρχει μὲν om. ὃ ἄρχηται S 23 ἄρχη 5 24 ἄρχηται Ba 

σωτηρία S 
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fibre 1 

y Cds 

‘ 
i = any that 

= 5. 

ν ἵ 

ie 2 

1 



el ND ay 

Verba asterisco notata 

᾿Αγαϑός. ἀγαϑὸς ἀνήρ dist. ἀγαϑὸς πολίτης 

14,25 sqq. ἁπλῶς ἀγαϑά (xaxd) expl. ὃ, 

27 sqq. 44,6 65,8 sqq. eadem dicuntur 

τὰ ὡς δυνάμεις ἀγαϑά 44,7. ὃ. 14 

ἀγαπᾶν κατὰ διάνοιαν opp. τὸ τοῖς χείλεσιν 

ἀσπάζεσϑαι 4.1. 8 

ἀγενής 26,6 

ἀγνοεῖν. 
καϑ᾿ ἕχαστα) πράττειν 55,14 566. 

ἄγνοια 11,21. 80 43,35 

ἀγχίνοια 48,10 

ἀγνοοῦντα (dist. δι᾿ ἄγνοιαν τῶν 

ἀδελφός 46,20 

ἀδιάστροφος 46,10 47,6 

ἀδιάφορος 46,21 

ἀδικεῖν 26,24 28,5 sqq. 30,28 sqq. 

32,20 35,29 40,13. 22 

28.29 54,30 sqq. 

58,5 sqq. 59,2 sqq. 

31,5. 7 
42.8.9.14 52,26. 

55,2 sqq. 56,3 sqq. 

60,2 sqq. 61,5 sqq. 

69,2 sqq. ἀδικεῖν (ἀδικεῖσθαι) χατὰ συμ- 

βεβηχός 57,29 sqq. 61,5. 9 sqq. 

ἐνδέχεται ἀδιχεῖν ἑαυτόν 69,1 sqq. 

ἀδιχεῖσϑαι πῶς φαῦλον 71,4 566. 

ἀδίκημα 80,28 42,6.14 53,26 55,7 62,1 

18.21 τὰ χατὰ μέρος aun 10,2 

28 ἀδίχημα dist. ἄδιχον 49,1. 5.12 sqq. 

ἀδικία 1,6.21 3,24 4,30 28,30 40,21 53,7 

63,14 ἡ κοινή (ἡ καϑόλου) ἀδικία opp. 

ἡ ἐν μέρει (ἡ μερική) 9,28. 80 10,22.81. 

32 sqq. 11,4. 11.12..21.24, 85 12,2 sqq. 

οὐχ 
᾿ 

το 

ft 

7 

18. 20 pee ee 566. 

ἀν τος 1,6.22 3,2sqq. 4,380.31 5,1 sqq. 

41,21 τὸ ἄδικον 5.3.19 6,13 24,10. 13 

40,7 49,21 sqq. τὸ μερικὸν ἄδιχον 13,26 

ERBORUM 

desiderantur in lexici 

42,9. 19 
ἀδικεῖν 61,3 

7,20. 21 

ἄδικον εἶναι dist. ἄδικα πράττειν 

τὸ ἄδιχον ποιεῖν dist. 

ἀἄϑροισμια τὸ ἐκ πασῶν τῶν ἀρετῶν 

αἰκία 17,30 

αἰνίττεσθαι 31,94 

αἱρετίζειν 0.1 

αἱρετός 24,22 

αἰχυιάλωτος 46,22 
ἀκίνητος 46,33 47,5 566. 

ἀκολασία 3.3 11.12 

42.22 65,30 

ΕΣ 11,14. 16.18 

ἀχολουϑεῖν 66,26. 27 

ἀκόλουϑος 59,1 

ἀχοντίζειν 93,21. 24 

.13sqq. 12,2.3 40,19 

72 Qo 
“1.5.5 

ἀκόντιον 1,91 

ἀκούσιος. διττὸν τὸ ἀκούσιον τό τε βίᾳ καὶ 

τὸ δι᾿ ἄγνοιαν γινόμενον 50,12 sqq. εἶ. 
17,18. 30 59,20 546. 

συναλλάγματα 17,17 — ἀχουσίως 99,27 

70,15 
ALPATHS 

52,9 586. ἀκούσια 

7) 99 
<== ? 5822.25 

ἀκρίβεια 42,3 

.39 59,7.12 68,54 
ἡ ἀποδειχτιχὴ ἀκρίβεια 3,14 

ὶ (sqq- 

25 
ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον expl. 68,27 

ἄκρος 89,10 ἄχροι ὅροι (ἀναλογίας) 31,2 

ἀλλαγή 37,10. 11. 16. 26 θ9.1 566. 

ἀλλακχτιχός. ἀλλ. χοινωνίαι 92,90. 84. 

ἀλλάσσειν ὃ9.ῦ. 6 ἀλλάσσεσϑαι 38,9. 11. 

12. 29 
ἄλογος. τὸ ἄλογον μέρος τῆς ψυχῆς 72,15. 

90 546. 

ἁμάρτημα δ9,11 sqq. 85,21 

ἁμαρτία 67,18 
ἄμειψις 30,8 



76 ἀμελετήτως 

ἀμελετήτως 1.14 

ἀμοιβή 30,11 

ἄμπελος 65,20 

ἀμύνεσθαι 70,18 71,24 

ἀμφιβολία 54,13 

ἀμφισβητεῖν 54,20 

ἀμφισβήτησις 54,27. 32 

ἄν in apodosi condicionali omissum 14,35 

— ay (éd4v) c. ind. 61,23 ὅταν ec. ind. 

Gal 09:9 0 ἘΠ ΟΡ ΠΡ 19519 

ἀναιρεῖν 67,11. 12. 15 544. 69,19 544. 72,2 

ἀναίρεσις 67,13 

(ἀναλογεῖν). τὸ ἀναλογοῦν 41,11 44,32 

ἀναλογία 12,1 13,15 21,2.8 ἀναλογία λόγων 

ὁμοιότης 21.9.10 a. 

15. 23. 24 28,14. 18 sqq. 

30,12 31,22 86,81. 82. 8 "52 

ἀριϑμητιχή 2,7. 

28,18. 24. 25 

def. 15,26 

16,10 γεωμετριχή 2,6.7 15,20 20,1 21,29. 

30 sqq. 23,28.29 31,20 32,3 sqq. 36,30sqq. 

def. 16,22 a. συνημμένη, διεζευγμένη 16, 

συνεχής, διῃρημένη 21,18.19 24,3 

99,20. 21 τὸ 

τὸ ἀνάλογον 23,22 546. 

12 sqq. 

ἀνάλογον 11,35 20,3 παρὰ 

ἀναλόγως 33,5. 10, 11 

ἀναξίως 41,25 

71,24 

τὸ ἀνάρμοστον 1,20 

ἀνάπτειν 

ἀνάρμιοστος. 

ἀναστήλωσις 15,14 

ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου 8,3 

ἀναφορὰ ἡ πρὸς τὸ χοινόν 14,17 ἀναφορὰν 

ποι τα αὶ ἐπὶ τὸ δι 9. ΕΠ] 

1.20 64,23 65,20 66,22. 25 

ἀνδρία 1,7 “9 Jol τ 1 57: Oko. 21 

65,20 66,20 

ἀνὸριάς 15,14 45,3 

ἀνελευϑερία 10,19. 24.2 

ἀνὴρ 43,20 46,2 

*avd0Bprots 54,9 

eee 
avOpetos 7 

40,18 

ἀνϑυπηρετεῖν 33,14 

29 66,1 
ἄνισος 3,2 sqq. 18,5sqq. 24,14 60,18. 29 

τὸ ἄνισον 6,9 18,11. 12 sqq. 

— ἀνίσως νέμειν (χρίνειν) 60,21. 
62,24 

ἀνισότης 

ἀνίατος 65, 

61,22 sqq- 

Zamoles 

25,23 26,23. 27. 91 37,16 

avlowots 15,22 

ἀνταλλαγή 17,7 344.19 35,9 36,32 37,11 
43,18 

aypa 17,25 36,16 

ἀνταλλάσσεσϑαι 17,11 

ἀντάλλ 

ἀνταλλάσσειν 38,30 

43,3 

I INDEX 

ἀντάξιος 39,31 40,1 

ἀντευεργετεῖν 33,19 

ἀντευποιεῖν 33,13 

ἀντιβλάπτειν 69,16. 17 

ἀντιδιαιρεῖν 1,7 2,28 

ἀντιδιαστολή 7,19 

ἀντίδοσις 30,11. 31 36,32. 

ἀντιδρᾶν 70,18 

ἀντίϑεσις 18,10. 11 

ἀντιχεῖσθαι 18,7 τὰ ἀντιχείμενα 3,15. 16 

18,11 56,9. 10 sqq. 

ἀντιλαχτίζειν 32.8 

ἀντιπάσχειν 31,27. 34 33,10.12 τὸ ἀντι- 

πεπονϑός (δίκαιον) 31,17. 24.30 32,4 sqq. 

33,9. 9. 6. 20 35,25 36.2 28 re 

ἀντιπλήσσειν 31,30 32,8. 18. 20. 21 

ἀντιτύπτειν 31,28 

33 37,11 

᾿ἀντιτυφλοῦν 31,27. 28. 

ἀντιφϑέγγεσθαι 56,5 
ἀνωμαλία 68,18 

ἀξία 20,8. 10. 15 
nat ἀξίαν 19,2 

24,12. 15.16 95,18 τὸ 

20,2sqq. 32,6 sqq. 41,27 

παρὰ thy ἀξίαν 60,25. 28. 31 
ἀοριστία 67,9 

τος 68,3. 9 sqq. 

ἀπαρνεῖσϑαι 54,15 

ἀόρισ — ἀορίστως 41,23 

ἀπευϑύνειν 68,15 

ἁπλῶς ἀγαϑά (χαχά) expl. 44,6 sqq. 65,8 sqq. 

ἀποδειχτιχός. a. ἀχρίβεια 2,14 

ἀποϑνήσκειν 52,14 

ἀπορεῖν 60,4 66,30 

ἀπορία 59,28 60,2. 4. 11 

ἀπορραπίζειν 56,22 

ἀποσυλᾶν 58,25 69,1 

ἀποσφάξειν ἑαυτόν 71,27 

(ἀποσχεδιάζειν) ἀπεσχεδιασμένος νόμος 
expl. 7,12 

ampoatpetos 43,385 55,23 

52,32 

ἀπροσδόκητος 59,14. 18 

ἀρετὴ 6,27.28.30 8,28 9,7sqq. 18,4 20,19 

62,34 63,2.9 66,5.7 ai 
3,17 sqq. 65,9. 14 

6: 7,1 sqq. αἱ 

ἀπροβούλευτος £ 

αἱ Ψυχιχαί (σωματιχαί) 

ἀρεταὶ μεσότητες 2,9 

ἡ ὅλη ἀρετή 13,32 14,8. 4.10. 20.321 ἡ 

τελεία ap. τριχῶς λέγεται 7,16 sqq. τί 

διαφέρει ἡ ἀρετὴ χαὶ ἡ (χαϑόλου) δικαιο- 
σύνη 9,15 566. 

2 

ἀριϑμητιχός. ap. ἀναλογία ν. 5. v. ἀναλογία 

— ὁ ἀριϑμητιχός 9,21 ἡἣ ἀριϑμητιχή 1,2 

τὰ ἀρ. 20,30. 852. 89 ἀριϑμητός. 



VERBORUM 

ἀριϑμός 28,26 ἀρ. μοναδιχός 20,27 sqq. 

aprotedety 67,18. 25 

ἀριστεύς 48,32 

ἀριστοκρατία 6.25.26 9,3 15,16 43,1 

48,17 sqq. 

ἀριστοχρατιχός. 

ἁρμόζειν 31,29 

ἠρτῆσϑαί τινος 60,2 

οἱ ἀρ. 20.19 

τὸ ἡρμοσμένον 1,20 

ἀρτᾶν. 

ἀρτηρία 90,39 

ἄρτιος. τὸ ἄρτιον 1.2] 

ἄρχειν 44.21.39 46.4.5 72,17 sqq. 

ἀρχή 8,29. 31 

ἄρχων 8,30 25,54 26,1 qq. 32,19 44,21 sqq, 

ἀσάφεια 31,14 

ἀσαφής 48,4 

ἀσέλγεια 65,30 

ἄσκησις 63,6 

ἀσπάζεσθαι χείλεσιν 4,8 

ἀσπίς 64,24. 32 

ἀστήρ 8,5 
ἀτελής 45,21. ὃ 

ἀτιμία 67,13 

ἄτιμος 39,19 67,11 

ἀτοπία 56,34 

ἄτοπος 96,23 66,27 

ἀτύχημα 53,13. 26 

αὐτάρκεια 492,1. ὃ 

αὐτάρκης 8.22 43, 

αὐτοδίχαιον 47,20 

αὐτοδιχαιοσύνη 47,19 

ἀφορία 30,20 38,31 

ἄχρηστος 36,19. 20 

ἄψυχος. τὰ ἄψυγα 61,5 

Βασιλεία 15,16 

Bla 26,25 50,12 sqq. 51,12 sqq. 65,19 

βιάξεσθαι 65,18 

βλαβερός. τὰ BA. 41,22 
βλάβη 25,23. 24.27 32,19 53,6 sqq. 58,23 

70,19, 21 βλάβη ψυχῆς 6,3 

βλάβος 26,8 45,25 
βλάπτειν 25,27.29 58,19. 24. 26. 32 59,23. 

24 60,16. 17 70,15 sqq. 
βουλή 19,11 

βούλησις 3,12 παρὰ τὴν βούλησιν 58,34. 
80 59,3. ὃ sqq. T0,d4 

βυρσοδέψης 20,11 

“ὺ «Ι διάστασις 

Tettwv 64,23 

YEVLRGS. JY. TT 

γεωμέτρης 9,22 39,3 

γεωμετρικός. γ. ἀναλογία V. 5. Vv. ἀναλογία 

γεωργός LIAL sqq. 90,18 sqq. 36,11 546. 

γηρᾶν 92,14 

γλυχάξειν 47,16 

γλυχύς 47,16 

γνώριμος 47,11 

γνώρισμα ἀρετῆς 5.1 

γνῶσις ἡ τῶν ὑγιεινῶν 64,6 

γνωστιχός 3,16 

γραυμή 28,25 29,32 

γραφή 41,19 

γυμναστική T1,11 

γυνή 43,20 46,1. 2 6715.19.23 

Δαιμόνιος 1,16 

δανείζειν 17,5.6 

δειλία 1,2.3 10,17. 23 sqq. 

70,4 

δειλός 64,24. 31. 32 70,3 

δεῖξις ἡ διὰ τῶν ἀριϑυιῶν (γραμμῶν) 28,26 

δεξιοῦσϑαι 89.11.18 

δεσμεύειν 11,32 

δεσπότης 43,21 45,11 sqq. 72,12. 15. 21 

δεσποτιχός 43,22 12.11.18 

40,18 64,32 

δηλητήριον 50,33 

δημοκρατία 6,24 15,17 43,12 sqq. 48,16. 

18. 19 

δημοχρατιχός 20,9. 15 — δημοχρατιχῶς 

πολιτεύεσϑαι 33,2 

διαγορεύειν 24,28 

διάγραμμα 99,28. ὃ 

διακρίνειν 48,2 

διαλεχτικός 3,7 ἡ διαλεχτιχή 3,18 

διάμετρος 33,00 

διανέμειν 18,21, 22. 88 41,3. 6 
> 
διανέμησις 41,5 

διανεμητιχός 1,15 15,19 25,1 sqq. 32,1. 

4 41,2 v. etiam 5. v. dfxatos 

διάνοια ἡ τῶν λεγομένων 53,35 62,27 ἡ 

τοῦ νουοϑέτου 68,31 

διανοη 5:11 15,12 19.9.95..5 

41,21. 29 ἡ δικαία ὃ. 2,5 39,90. 3 
Ά διαρθροῦν 49,30 

84.19 

διάστασις 72,16 



fond 4 

18 διαστρέφειν 

(διαστρέφειν). διεστραμμένος 66,2 

διδασχαλία 63,6 

διημαρτημένως 67,17 

διισχυρίζεσθαι 94,23 

διχαάζειν 25,03 

διχαιοπραγεῖν 40,12.15 49,14. 28. 33. 35 

52,23. 29 56,13. 14.19 57,17. 20 δικαιο- 

πραγεῖν χατὰ συμβεβηχός 57,28 58,2 sqq. 

δίχαιον εἶναι 55,10 

50,5. 10 dist. 

διχαιοπραγεῖν dist. 

διχαιοπράγημα 

49.9.10844. 

διχαίωμα 

διχαιοπραγία 40,8 49,2 

δίχαιος ὃ ὡς νόμιμος τ χαϑόλου) dist. 6 

ὡς ἴσος (6 μεριχώτερος) 6,13 sqq. 10,10. 

11 δίκαιός ἐστιν ὁ βουλόμενος δίχαια 

πράττειν, οὐχ ὁ Suvduevos ὃ,4.5 τὸ 

δίχαιόν ἐστιν ἴσον (μέσον) ὃ. 544. 20,245η6. 

ἀνάλογον 20,3 21,29 23,22 τὸ xat ἀξίαν 

20,2 ἐν 
18 21,27. 

ἐλαχίστοις τέτρασίν ἐστιν 19,10. 

28 τὸ διανεμιητικόν, διορϑωτιχόν 

(ἐπανορϑωτικόν) δίκαιον 1,15 18,19. 21 

14 21,29 sqq. 24,26 sqq. 25,1 sqq. 

20,29 29,27 30,24 32.1.4 33,27 40,7 

42,28 48,6 56,17 τὸ πολιτικόν (dist. τὸ > ( 
OLLOVOULZOV, δεσποτιχόν, πατριχόν) δίχαιον 

42.31.34 42,4. 117 sqq. 45,8 544. 72,10. 

11.18 τὸ φυσιχόν (xata φύσιν) δίκαιον, 
. ‘ , AY ta \ ἢ 

dist. τὸ νομιχόν (κατὰ συνϑήχην καὶ νόμον) 

40,18 48,1 544. 61,20 66,15. 16 67,4 344. 
68,23 -- Οδίχαιον χαϑ' αὑτό, κατὰ συμ- 

βεβηχός 09,91 sqq. 64,1 sqq. — τ ὸ 
δίχαιον τὸ τῶν μερῶν τῆς Ψυχῆς 12,1. 8 

δικαιοσύνη τί ἐστιν 2,20 διττὴ λέγεταὶ 

1.0 τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστί 2,24 

ἡ ὅλη (καϑόλου) opp. ἡ μεριχ 

μέρος, ἐν μέρει) ὃ. 1,4. 10.14 1 7.99 9,26. 

27 10,6 15,7 sqq. 31,18 69,; 30, 70,6 ἡ 

ς γένος, ὡς εἶδος 3,28 sqq. 4,22 sqq. ἡ 

opp. 

χή (χατὰ 

κοινῶς ἰδίως λεγομένη 6,18.19 ἡ 

χατὰ τὴν νομιμότητα (ὡς νομιμότης) 8,91. 

32 9,12. 18 69,4 opp. ἡ 

19.171. ὃ 

χαϑόλου ἀρετὴ ὑποχειμένῳ χαὶ οὐσίᾳ at 

{.29.80 -- 

μεσότης ἐστίν. 18,3 

χατὰ τὸ ἴσον 

ἡ καϑόλου διχαιοσύνη χαὶ ἡ 

αὐταί εἰσιν ἡ διχαιοσύνη 

(ἀλλ᾽ )οὺ τὸν αὐτὸν 

τρόπον ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς 40,17 — 

διχαιοσόναι 4,21. 22 

διχαιοῦσϑαι 56,13. 

τὸ διχαιοῦσϑαι διττῶς λέγεται 

διχαιοῦν 49,13. 16 566. 

15. 16 546. 

57,2 866. 

58,4. 5 
— διχαιοῦσϑαι χατὰ συμβεβηχός 

᾿Ἔγγυᾶν ry ; 

I INDEX 

dtxatwpa dist. δίχαιον 49,1. 6.8 

διχαστῆς 25,18. 99. 2619531133 228.3 

29,5.11 30,24 sqq. 35,27. 29.34 49,33 

ὁ διχαστὴς μέσος 28,2 sqq. 

διοικεῖν πόλιν 6,29 

πὸ ἐν τοῖς διορϑωτιχός. συναλλάγμασι 

διορϑωτιχόν 17,1 sqq. ν. etiam 8. Υ. 

δίκαιος 

διορισμός 92,900 70,33 

ditAacracety 34,15 90,2. 9. 37,18 

διπλασίων 34,13 διπλ. λόγος 16,38 

δίχρονον φωνῆεν 39,94 
oe 
dlypovos. 

δίψα 53,29. 31 55,32 

Oottxds. ὃ. πτῶσις 19,21 

δουλεία 33,1.10 45,29 

δοῦλος 17,24 45,20 45,11 sqq. 

δρᾶμα 54,20 

72,12. 14.21 

δριμέως ἐπιχειρεῖν 98,28 

δυνάμεις 
αὐταὶ τῶν ἐναντίων 3,8. 

δύναμις. αἱ (καὶ ἐπιστήμναι) αἱ 

9 sqq. 

δυναστεία 69,13 

δυσγένεια 44,8 

δύσις ἡ τοῦ ἡλίου 8,6 

δύσχολος 64,13 
? 

ἐγγυᾶσϑαι 17.5.6 

ἐγγύη 17,8 

ἐγγυητῆς 17,7 38,19 sqq. 

ἐγχαϑησϑαι τῷ ῥητῷ 68,51 

ἐγχρατής (2,23 

ἔϑος 09,0. 15 

εἴδησις ἣ τῶν διχαίων 64,6 

εἶναι. τὸ εἶναι ἔχειν ὃν τίνι 9... 10: 12 

42.3.4 τὸ τί ἣν εἶναι 1.10 εἶναι ὑπό τι 

18,12 

εἰρηνεύειν 19,32 

εἷς. τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν λεγόμενα 

εἰσηγεῖσθαι 14,9 

εἰσοχή 08,16 

εἰσφέρειν 9,13. 14 25,10. 11 

55,23 sqq. ἕχ. συναλλάγματα 

17,6 sqq. τὸ ἑχούσιον 50,2 sqq. 52,21 

56,6 sqq. 71,16 sqq. — ἑχουσίως 17,16 

31,6 58,16 sqq. 

ἑχούσιος 91,9 

ἐἑχτός. τὰ ἑχτά 4,2 

(ἐχτυφλοῦν) ἐκτετυφλωμένος τὸν νοῦν 46,11 

12 
τοῦν 26.18 30,25 57,6 60,15 



VERBORUM 

ἔλεος 59,33 

ἐλλέβορος 51,28 64,8 

ἔλλειψις 2,11 25,9 27,11 35,14.30 37,3.65,12 

ἐλευϑερία 20,9. 16 

ἐλευϑεριότης 20,15 

ἐμπάϑεια 61,28 

ἐμπειρία 8,20. 23. 25. 27 

ἐναλλάξ (τὸ ἐν ταῖς ἀναλογίαις) ex pl. 22,16sqq. 

ναντίος 8,32. 80 4.23 sqq. τὰ ἐναντία 4,33 
. ne 

ἐνάρετος 14.9 

ἔνδεια 39,18 

536 00. ee ΤΙ δ ἡδὺ δὲ 62, I 

ἐνέργεια. αἱ xata tas dpe τάς (nat ἀρετήν 

opp. χατὰ χαχίαν) ἐνέργειαι 0.90. 35 

40,29 44,9. 10 63,9 

ἐνίστασθαι 60,24 

ot 68,8 

é6etaCerv 25,19 32,25. 27 

ἘΤΈΩΝ ἐπὶ τὸ χεῖρον 68,2 

ἐξηγητής 50,8 

ἐξηγητιχός 14,4 

ἕξις 2,22.27 sda: 3,17 sqq. 4,1 sqq 7,24. 31 

40,32 41,11. 32 63,4.11 64,2 sqq. - ἕξις 
dyad), φαύλη 64,33 ἕξις ἰατρική 65,16. 

17 64,11 
ἐξουσία 44,19 46,6 

ἐξοχή 68,16 

ἐξωνεῖσθαι 17,12 

ἐπαινετός 66,28 sqq. 

wir 

ἔπαινος 44,1 

ἐπανισοῦν 36,17 65,32 

ἐπανίσωσις 65,24 

ἐπανορθοῦν 25,24 46,15.16 67,21 ἐπα 

ϑοῦσϑαι τὴν ἀδικίαν 58,6 

ἐπανόρϑωμα 49,11 67,4. τ. 36 

ἐπανόρϑωσις 41,8.13 ἡ τῶν ee vom 

éx. 2,6 25,19 

vop- 

ἐπανορϑωτιχός. ἐπ. παράϑεσις 40,16 

ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον ν. 5. V. δίχαιος 

ἐπεξιέναι τι 68,30 

ἐπιβουλή 54,20 

ἐπιβούλως 54,12 63,38 

ἐπιδιορϑοῦν 5,34 

ἐπιείχεια 66,10 sqq. 

ἐπιεικής. τὸ ἐπιειχές 

66,10 sqq. 61.1 sqq. 
ἐπιζευγνύναι 39,34 

ἐπιλανθάνεσθαι 54,24 

ἐπιστήμη 1,19 65,21 dist, ἕξις 2,27 sqq. 

at ϑεωρητικαὶ ἐπιστῆμαι 8,10 αἱ αὐταί 

εἰσι τῶν ἐναντίων 3,8. 9. 566. 

57,381 60,8. 11 

«ϑ an τῶν 
o - ἥρως 

ον τὴ ισυμβαίνειν 67,10 

itipay 6]; τ ον τὶ 

ιμία 61,2 τὶ 

co. “- 

Aa 

ος ΤΣ [Gru Aa Tp 

Oo O& Oo 

τὶ 

ρεῖ 58,28 πρὸς τὰ 

Zale εἰσ τὸ 

ἑχάτερα 3,8 

ἀντιχείμενα 

69,9 ἐφ᾽ 
~ 
“~ 
.n no 

- [Ὁ o os < 

ἢ , 
ἐναντίον 

» 59,2 69,1 

Eow φ χρημάτων 11.18.10 

ὡς MO: OM (7 repos 8,5 

éveta 20,21 44,8. 14 

pa 

pws (eae 30 

σπ 

3 

ευγ 
εἰ γενής 25.20. 94 26,2 566. 32. 

b6 
YG 

twovety 44,10 

twovia 65,8 ἡ τῆς πόλεως (7 πολι- 

ΠΣ τῷ 

TON 

τιχή) 6,23. 32 sqq. 

εὐεχτιχός. τὸ εὐεχτιχόν 

εὐεξία 9.99 

εὐεργέτης 42,13 

εὐθηνία 38,31 39,17 

εὐθύνειν 67,12 

εὐθύνη 17,22 26,8 67,16. 20 

εὔλογος 86,25. 21 — εὐλόγως 40,16 

εὐπετής 63,24 

εὐστάϑεια 6,28. 29 

εὐταξία 6,28 

ἔχϑρα 62,1. 20 

ἑῷος 8,4 

Ζηυία 26,21. 23 27,6 sqq. 

ζημιοῦν a0 be 16.283 26,1 sqq. 

31,5 sqq. 69,25 

27,1 sqq. 

ζῇ τησις 4232 

ζῳώδης 46,12 

(Ἡγεῖσϑ αι). οἱ ἡγούμενοι (opp. ἑπόμενοι) 
ὅροι τῆς ἀναλογίας 21,51. 35. 36 + 

23.14 sqq. 
ἜΝ 99. Βη 15 15 ἢ ἡδονή 2,2 99,109.18 ἡ 

ἀπὸ χέρδους 12,22. 23 

Oy. 
22, 16sqq. 

ζῳώδης 

ἡϑιχκός. ἡ ἡϑιχὴ καὶ ἡ πολιτικὴ τῷ σχοπῷ 

διαφέρουσι μόνῳ 6,26 sqq. 

ἦϑος 57,32 

ἠλιϑιότης 40,19 

ἡμιόλιος 16,10. 29 

46,26 

ip. λόγος 16,5 

ἥρως 
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Θάρσος. ϑάρση 2,1 
θαυμάσιος 8.4 

ϑέλημια 62,22 

veds 66,5 sqq. 

ϑεραπαινίς 46,6 

9,18 

ϑεωρητιχός. 9. νοῦς 

ot Deol 65,27 

dewpety 1,19 

916.18  ἐπὶ- 

στῆμαι 8,16 ὃ. εὐδαιμονία 7 

ϑηριώδης 46,11 

θρασύτης 40,18 

Yous 53,27 54,5 566. 

*TauBetov 56,21 

ἰατρικός. ἰατριχό 

2,00 11,9 
3,1.6 5,23 64,7 sqq. 

ἰδιοπραγία ἡ τῶν τῆς Ψυχῆς μερῶν 

τερος 9,23 --- ἡ ἰχτριχή 

ἰατρός 

72,5. 6 

ae 15,23 26, 19.31 27,3 30,36 34,17. 

20 35,21 36,5 37,17. 23. 27 
ἴσος. τὸ δίχαιον ἴσον 5,5 18,5 sqq. τὸ ἴσον 

΄ 

5,11,14 40,24. 25 τὰ ἐν ταῖς χοινωνίαις 

ἴσα 41.1 

138,10 34.18.14 45,12.30.32 ἡ 

χατὰ χοινωνίαν 43,28 ἡ 

ἰσότης 

πολιτιχή 40,4 

τίνι χρίνεται 20,16. 21 

ἱστορία 46,25 

ἰσχύειν 38,28 48,9 

Καϑαρτικός 51,29 

καιρός. οἱ καιροί 68,ῦ. 9 

7. 29. 30 40,18 

ἡ ἐν μέρει (opp. 4 ὅλη) κακία 

χαχία alike) IY 

10 64,31 

12,9. 10 

expl. 

χαχοδαιμονεῖν 44,1] 

καχύνειν 25,29. 31 

κανών 68,10.12 coni. μέτρον 29,28 

2, 34. 65,2. 

χκαχία ἣ ἁπλῶς ἣ σύνεγγυς 

71,15 566: 

Or oc t Ἃ 19> > Fs - 

χριτήριον 90.590 ὁ μολίβδινος χ. 68,15. 17 

τι 66,13 

τὸ x. (τῆς λέξεως) 31,15 

καταγίνεσθαι περί 

κατάλληλος. 

χαταμετρεῖν 39,12 

ατασχευάξειν 01.11.18 

coni. 

I INDEX 

χατασχευαστιχός 9,10 

χαταστοχάζεσθϑαι 6,25 

χαταφρανεῖν 15,1 

xatnyopety 9,4 11,4 13,23 

χατήγορος 34,14 

χαχεξία 3,34 

χερδαίνειν 26,17. 35 

91,4. 5 

χέρδος 27,6 sqq. 

χιβώτιον 50,32 

χλείς 4,18 

κλέμμα 17,20 

χλέπτειν 50,26. 27 63,30 

χλεψία 50,28 

zAnpodotar 1,11 

κχλίνη 39,23 sqq. 

χλοπή 17,18 70,28 

χοινοποιεῖν O19 

χοινός. τὸ xotvdv (i. e. ἡ πόλις) 14,17 

48,15 

χοινωνεῖν d)384 34,34 36,9. 13 38,12 

κοινωνία 30,4 sqq. 36,7. 10. 12 sqq. 41,1. 2 

ἡ πολιτιχὴ χοινωνία 7,27 8,2. 3.24. 30 

33,21 χοινωνία coni. πόλις 34,34 coni. 

πολιτεία 33,9 at 

30,31 
χοινωνός 9,6. 7 48,18 

κολάζειν 49,13 

κόλασις 68,29 

χρίνειν 61,22 sqq. 62,1. ὃ sqq. 

χρίσις 43,31. 33 47,28 62,4. 7 566. 

χριτήριον BD,v0 

44,1 59,17 

χατὰ τὰς τέχνας %. 

κύριός τινος 

Aatpatos 17,28 

haxti€erv 32,8 

λαυπρὸς ἄνεμος 71,25 

λέξις 19,20 21,22 31,14 42,6. 20 44,25. 27 
52,9 66,4 

λήϑη 54,24 
(λογίζεσϑα). τὸ λογιζόμενον (μέρος τῆς 

Ψυχῆς) 72,15. 16 

λογικός. A. μέρος τῆς Ψυχῆς 72,22 
λόγος. οἱ χαϑόλου λόγοι dist. 7) τῶν πραγμά- 

των ἐμπειρία 8,20. 27 — λόγος ratio 72,23 

τὸ λόγον ἔχον (μέρος Ψυχῆς) 72,21 -- 

λόγος 1. 6. 6 ἄρχων 6 σπουδαῖος 44,20. 21 

— λόγος coni. ὁρισμός 2,2Ὁ --- λόγος ἐστὶ 

δύο μεγεϑῶν (ἀριϑμιῶν) πρὸς ἄλληλα ποιὰ 
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σχέσις 21,12, 19 λόγος ἡμιόλιος, ἐπίτριτος 

10,3. 6.33 29,5. A, διπλασίων 16,38 29,2. 

12 λόγον ἔχειν πρός τι 72,14. 15 

(λογχοῦν). λελογχωμένον ἀχόντιον 91,52 

λύπη 2,2 88,28. 29 55,33 

λώβη ψυχῆς 6,3 

Μαίνεσθϑαι 42,11 50,50 51,4 

μανία δ4,4 

μάνωσις ἡ τῶν σαρκῶν 3,04 

μαστιγοῦν 17,31. 32 

μάχαιρα 42,11 

μειονεχτεῖν 65,17 

petovesia 27,26 35,54 40,11. 14 

ερικός. 

μερικωτέρα δικαιοσύνη 1,4. ὃ 

4. 82 

μεσίδιος 27,34 
vecdtys 2.9: 10 5,1. ἡ 68,18 

(εἰσιν) αἱ ἀρεταί 18,4. 5 544. 
μεσότης, ὅτι τοῦ μέσου ἐστίν 40,25 ἡ τοῦ 

μεριχὸν ἄδιχον, δίχαιον 18,26. 21 

ἀδιχία 10, 

μεσότητές 

ἡ, δικαιοσύνη 

διχαστοῦ μεσότης 80,21. 28 

μετάγειν ἐπί τι 31,6 

υετάδοσις 88,12 
μεταπίπτειν 98.21 47,1. 2. 20. 22 48,1 566. 

68,5 

μετάπτωσις 48,20 
μεταφορά. κατὰ μεταφορὰν λέγεσθαι 72,5 

μετοιχία 68,7 
μετρεῖν 30,33 36,5 99,2. ὃ. 20 544. 66.8 

μέτριος τὸ ἦϑος 57,32 

μῖξις ἄρρενος καὶ ϑήλεος 2,2. ὃ 

μισεῖν 4,5 
υνὰᾷ 39,23 sqq. 46,23. 24 

μοιχεία 11,21 17,28 44,2. 3 55,16 

μοιχεύειν 11,12 sqq. 11,29. 28 24,30. 31 

44,3 55,15 

μοιχός 11,12 

μολίβδινος 68,13. 17 

vovadtxos ἀριϑμός expl. 20,27 

μουσικός. μουσιχή (ἐπιστήμη) 1,20 

μοχϑηρία 9,6 10,10 11,1. 29 14,1 53,32 
μυστήριον 93,30 54,2 

Νεμητιχός. τὸ v. δίκαιον 43,30 

you.7 18,20 41,7 600,12. 18 65,24. 31 
νομιχός. τὸ v. δίχαιον 46,17. 18. 27. δ 

48,1 sqq. 
νόμιμος. ὃ ν. 0,14 sqq. coni. σπουδαῖος 

Comment. in Arist. XXII 3. Michael in Eth. V 

3. O45 I 
ovahwos 51 : 

5,18 15,11. 
ΚΡ; Paget 

TO νόμιμον (τὰ ν.) 

), 82 sqq. 14,8 sqq. 48,28 

νομιμότης 1,22. 35 8,1 13,7.8 14,1 31,19 

νόμισμα 9,17 17,5sqq. 20,18 21,6 22, 

12 sqq. 23,1 sqq. 24,1 sqq. 26,38 30, 

19 sqq. 35,12 sqq. 16 39,7 διὰ τί 36,6. 

νόμισμα χαλεῖται 36,18. 19 πῶς εὕρηται 

08,15 566. 

νομοϑετεῖν 14,10. 14. 22 25,8 

νομοθέτης 7,8 14.10.18 25,1 

21 68,1 

νόμος 6,22 43,26 45,25 sqq. 68,1 546. 

νόσος 3,21 

νοῦς ὁ ϑεωρητιχός, πραχτιχός 9,16. 18. 19 

νυχτομαγχία δ1.24 

᾿Οδούς 32,10.11.13 

οἰχέτης 46,2 61,6 

οἰκία 33,27 sqq. 34,1 sqq. 

2 sqq. 39,23 sqq. 

olzobopety 68,15. 17.18 

οἰκοδομὴ 7 Λεσβία 68,14 

οἰκοδόμος 21,4 sqq. 30,17 sqq. 

34,1 sqq. 36,1 sqq. 37,12 sqq. 

olxovoptxrds. τὸ οἰχ. δίκαιον 43,22 46.5 72,17 

ὀλιγαρχία 43,17 48,17 

ὀλιγαρχιχός 20,16 

ὀλίσϑημα 46,15 

ὀλυμπιονίκης 1,11 
ὁμοιότης ἐπιτεταμένη 4,14. 15 

ὁυ.ολογεῖν. 54,26. 28. 29 

ὁμιωνυμία 4.11. 1 

ὁμιώνυμος 10,59 

4,16 sqq. 12 

ὀργανικός. 

39,15 544. 36, 

30,28, 94 

12,15.24 τὰ 

.8. 12.15 — ὁνωνύμως 10,34 

59,17 

ὁμώνυμα 

τὰ ὀργ. 

ἀγαϑά 65,10 546. 

ὀργή 10,26 54,17. 19 

opl€ery 42,1 58,16 59,4.5 68,11 544. 

ὁρισμός 4,24.25 12,15 οὐχ οἷόν τε ἕνα ὁρισμὸν 

, 4 > 

νορια τα Opy- 

τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἀποδοῦναι 2.23 

ὁρμή. αἱ κατὰ προαίρεσιν ὁρμαί 44,1 

ὅρος coni. μέτρον 20,3 ὅροι ἀναλογίας 15, 

21 16,23 sqq. 21,21. 24 22,11 sqq. 24,7 

31,21.22 ot axpot ὅροι, ὅρος RpOhoyas, 

ὑπόλογο: 16,14 ὁ ἡγούμενος opp τόλογος 10, Ἰγουύμενος Opp. 
μένος 21,381.35. 36 2 

ὅρος πρῶτος, 

ἐπό- 

2,16 sqq. 23,14 sqq. 

μέσος, ἔσχατος 29,13. 15. 17 

οὐσία. eis καὶ ὁ αὐτὸς οὐσίᾳ dist. ἐνεργείαις 

9,10. 11 — οὐσία res familiaris 20,17 

ὀφθαλμός 32,11.13 

on 
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55,23. 80 πάϑη ἀναγκαῖα xat φυσιχά 

53,28. 29.34 π. φυσικά, ἀνϑρωπικά δῦ, 

52.33 διὰ πάϑος opp. διὰ προαίρεσιν 42,25 

παιδεία 14.14.10 

παιδεύειν 14,17. 18 

παραβαίνειν 55,4 

παραγωγή 98,29. 32 

παράδειγμα 32,17 71,9 

ἐχ παραδόξου 53,9 

mapaxatadyxy [11.11.15 48,91 sqq. 49, 

15 sqq. 52,26 69,29. 80 67,11. 28 

ακατατίϑεσθαι 17,10 

παράλληλος. ἐκ παραλλήλου χεῖσθαι 18,91 

89,9. 18 — coni. 

κατὰ τὸ παράλογον καὶ 

11 --- παραλόγως 53,12 sqq. 

παρανομεῖν 11,23 69,12. 15. 16 

παρανομία 10,12 

παράνομος ὅ,1.2 6,16 10,8.10sqq. τὸ 

παράνομον 5,19 13,11,12 42,8 — παρα- 
νόμως 11,19 

παροιμιία 8,9 

mapovop.alety 67,36 

παράδοξος 93,11 

παρα 

παράλογος ἄτοπος 96,23 

παράδοξον 53,10. 

γχειν). τὸ πάσχον expl. 30,15. 14 

tip 43,20 45,14 

al BBY 5} 

τὸ 

τνὰ 99. 29.2 

ΒΤ 63,19 

πενταμέδιμνος 18,35 

eek 59:99 

ΠΟΥ eeu 42.35 

περιεχτιχός 69,5 

repthayts. τὴν π. ποιεῖσϑαι 68,10 

περιττός. τὸ περιττόν 1,20 

πέψις τροφῆς 52,14 

πιστοῦσθαι 6,13 8,9 38,7 

πίστωσις 56,21 

πλάτος. τὸ εἶναι ἐν πλάτει ἔχειν 42,9. 4 

πλεονεχτεῖν 5,25 10,10. 18,28 11,1 28,5. 

29 29,4.10 80:98 Ξηη. 31,4 57,7 62, 

13 sqq. 65,16.32 πλεονεχτεῖσθαι 65,33 

70,10. 25 

πλεονέκτης 9,2. 22 sqq. 

24 sqq. 11,1. 6sqq. 30,35 

70,4 sqq. 

πλεονεξία 6,4.8 10,22. 23. 26. 

12,18 sqq. 26,23. 25 27,26 29,4 
09,04 40,11.13 70,1 

πλευρῖτις 71,30 sqq. 

6,5.7 10,15. 21. 
35,28 69,33 

31 11,20.21 
31,12.16 

πληϑυντιχός 19,22 

I INDEX 

πλούσιος 20,20 

20,16 65,13. 27 

τὸ ποιοῦν expl. 90,14 

πλοῦτος 

ποιεῖν). 

ποιότης ἣ τῶν λόγων Opp. ἣ μεταξὺ τῶν 

ὅρων ποσότης 16,35 

πολιτεία 0,38. 98 14,11.13.18sqq. 20,23 

30,27. 80 33,1.5 38,6 ἡ ἀρίστη πολιτεία 

48,25. 24 

πολιτεύεσθαι 10,9 15,1 65,34 66,3 

πολίτευμα 7,28 
πολίτης ayadds dist. ἀνὴρ ayatds 14,24. 

25 566. 
πολιτιχός 8,21 coni. πραχτιχός 8,26 ἢ =. 

χοινωνία 7,27 τὸ π. δίκαιον 46,12. 15.19 

(2.10 ἡ πολιτιχή 0,20. 29 

ΡΥ ΡΣ 1191 7053-145 C157 

ονηρός 70,3 

πορνεύειν 42,7 
συνεχὲς ποσόν ποσ es τὸ διωρισμένον Opp. 

9,21.39 ἡ κατὰ τὸ ποσὸν διαφορά oy 

ἡ κατὰ τὸν λόγον 15,28. 29 sqq. 16,4. 7.8 

mpaxtixds 40,20.24.32 41,12.138 zp. 

νοῦς 9,16.19 ‘ap. ἕξις 12,26. 27 

πραχτός. ta πραχτά 9,18 41,33 42,2 

(πρέπειν). τὸ πρέπον ἑκάστῳ δῶρον 22,27. 28 

προαγορεύειν 14,15 

προαγωγία 17,26 

προαγωγὸς ὃ χυρίως λεγόμενος 17,29 

προαδιχεῖν 94,18 
προαιρεῖσϑαι 52.31.32 54,6 61,7 

προαίρεσις 40,28 42,23 52,31 κατὰ xp. 
58,5 sqq. 56,8 éx zp. 54,12. 27 sqq. 61, 

9.10 71,20 μετὰ zp. 60,35 61,8 71,16. 

18. 19 
mpoatpettads 40,20 41,12. 13 

προβουλεύειν 53,27 54,6 προβουλεύεσϑαι 

52,33 
προηγουμένως 69,2 

πρόλογος ὅρος ἀναλογίας 16,14 

πρός. τὰ πρός τι 18,19 566. 

προσαρμόξειν 19,3 

προσδιορισμιός 42,16 58,30 

προσδοχᾶν 53,18 
᾿ 

προσήκειν 57,33 χατὰ τὸ προσῆχον 4d, 

24. 25 sqq. 

προσϑήχη 58,18. 29 
πρόσχρισις τροφῆς 52,14 

προσπορίζειν 25,6 

πρόσπταισμα 11,29. 32 

πρόσταγμα 10,9 

πρόστιμον 30,4. 8.9 
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πρόσωπον 25,26. 32 

πρότασις ἡ ἐλάσσων, ἡ μείζων 20,0, 6 21, 

94. 35 
πτῶσις H Sottay, γενική 19,21. 92 

πύχνωσις ἡ τῶν σαρκῶν 3,33. 94 

πῦρ 46,33 

Ῥητοριχός. fp. δύναμις 8.1. 2. 18. ῥητορι- 

κώτερος 9,24 

ῥητός. κατὰ τὸ ῥητὸν φυλάσσειν τὰ ἐν τοῖς 

νόμοις 68,27. 28 5364. 

ῥήτωρ 9,2. 4. 8 5,23 

Σαφήνεια ἡ τῶν λεγομένων (προχειμένων) 

30,15 50,9 
σαφηνίζειν 69,12 71,17 

σέβειν τὸ ϑεῖον 46.13. 14 

σιτοδεία 98,91 

σχοπός 6,27. 29 
σχυτεύς 214sqq. 33,32. 35 544. 34,1 546. 

o7,15 sqq. 

σκυτοτόμος 36,1 5646. 

σπάνιος 50,14 

σπεύδειν 14, 32.35 24,18 36,14 67,18 

σπουδάζειν 12,29 14,34 

σπουδαῖος 20,20 25,20. 

66,29 

στάσις. στάσεις 19,34 

στέφανος 18,14 

στοχάζεσθαι 7,10. 11 

στρατιώτης 19,11. 13 

συγγνώμη 99,28. 36 

συγγνωμονεῖν 55,29 
᾿ 3 

91. 84. 26,6 63,26 

συγγνωμονικός 99,32 

συγχρίνειν πρός τι 24,19 

συγκροτεῖν 7,4 

σύζευξις ἡ κατὰ διάμετρον expl. 99,90 544. 

συλλογίζεσθαι 5,1 

συλλογισμός 21,80. 34 23,25 

συμβλητός. συμβλητά expl. 90,11 544. 

συμμεταβάλλειν 68,15. 19 

συμμεταπίπτειν 68,12 

συμμετρία 39,6 sqq. 71,10 

σύμμετρος 38,94 39,2 sqq. 71,12 

σύμμετρα τὰ ὁμογενῆ 39,10 

συμπεραίνειν τοὺς λόγους 2,17. 18 συμπε- 

ραίνεσϑαι 15,5 

συμπέρασμα 20,0 
σύμφωνος 32,34 

κυρίως 

τρυφή 83 

συνάγειν 21,28 23,25 69,9. 19 

συνάλλαγμα 15,22 17,1 sqq. 24,26. 29. 30 

33,26 54,19 σ. ἑκούσια 17,6 344. ἀκούσια 

17,17 sqq. 

συναλλάσσειν 17,21 24,28 

συνάσχησις 63,10 

συνδυάζειν coni. συζευγνύναι 22,27 

συνήϑεια 68,16 

συνιστάναι 9,91 

55,17. 18 

συντέλεια 25,9 

συντελεῖν εἴς τι 12,31 14,31 25,7 

συντηρητιχός 49,1 

συνοιχεῖν 

συνώνυμος 12,10 sqq. 

σύστασις τῆς πολιτείας 6,25 σύστασις 

coni. διαμονὴ καὶ σωτηρία ἀγαϑῆς πόλεως 

14,32 
συστέλλειν 51,6 

σύστοιχος 1,5 9,27 

σχέσις πρός τι 21,24 

σχηματίζειν 68,17. 18 

σχολή. αἱ --- γεγραμμέναι σχολαί 30,8 

σωματιχός. σ. eee G2. ὃ 

2,31 33,21 43,8 
ἣ σ. τῆς πολιτείας 

σωστιχός 1,92 1 

σωτηρία 12,30 72,27 

6,24 14,51 

σωφρονεῖν 51,Ὁ 

σωφρονικχός 6,21 

σωφροσύνη 1,7.9 

00.20 

σώφρων 66,21. 20 72,23 

22 9.18. 91 40,19 

Ἱ άξις opp. φύσις 49,2 

éxvov 45,21. 28 

ae 42,18 

τερατώδης 47,26 

τετράγωνον 90,39 

¢ 84,29. 30.33 37,27 

τηρεῖν 24,11 

τεχνίτης 

τηρητιχός 48,28 

τίμημα 11,10 

τιμοχρατία 6,26 15,17 

τιμωρεῖσθαι 62,1. 16. 20 

τιμωρία 69,28 

titpwaxety 0,17 54,7 

totyos 70,29 

τοιχωρυχεῖν 70,30 

τόπος 18,6. 10 

τρυφή 65,29 



84 τυραννίς I 

τυραννίς 44,18 

τύραννος 45,4 

Tvynpds 12,22 

‘YBptCetv 25,34 26,2. 3. 16 sqq. 54,7 
ὕβρις 10,18 11,82 26,18 sqq. 27,9 

τῆς 20,01 

ὑεῖς 3,19 sqq. 6,2 

vBpts 

64,8 

ὑγιάξειν 9.1 

ὑγιεινός: tO ὑγίεινόν (τὰ dy.) 64,6. 10 71,6 

vids 43,20 45,15. 16 

ὑπάγειν. ὑπάγεσθαι εἴδει τινί 11,30 12,1 
89.99 
ΟΕ 

ὑπακχούειν πρὸς 

16,14 

ὕπανδρος 42,21 

τοὺς ἄχρους (ὅρους ἀναλογίας) 

ὕπαρξις. τὴν ὕπαρξιν ἔχειν πρός τι 34. 

29. 30 

(omapyety) τὰ za’ αὑτὰ ὑπάρχοντα τοῖς 

πράγμασι 2,15 τῷ 

YO, Wil 

πείχειν 

διωρισμένῳ ποσῷ 9, 

72,26 

ὑπεναντίος 66,30 

ὑπεξούσιος 45,33 

vm 520 44,27 

FIMO), MIL eabzh 33 65,12 566. 

ὑπερέχειν 28,20 sqq. 29,5. 6. 8.566. 
sqq. 07,14. 31 566. 

ey 18,24 25,9 27,11. 35,14 sqq. 37, 

3.22.90 ayatod { ὑπεροχή (τὸ ἔλαττον καχό ὁν) 

24,20 

ὑπνυποιός 91,380 

ερβατῶς ἀναγινώσχειν 19 

ὑπερβολή 3 

39,14 

ὑπνοῦν 30,32 

νωτιχόν 0.91. 32 

)2 41,34 

ὑπογραφή dist. ὁρισμός 2,22. 25. : 
iy 

33,28. 34 ὑπόδημα 

ὑπνωτιχός. ὑπ 

ὑπογράφειν 40, 
3 

34,2 sqq. 35,15 5644. 

90,1 566. 

ὑποδιαίρεσις 59,12 

ὑπόϑεσις. ἐξ ὑποθέσεως coni. συνϑήχῃ 

ἐρῶ Ooeei 
‘ te 

ὑποχεῖσϑαι. ἕν τῷ ὑποχειμένῳ 9,23 0 

πόλογος (ὅρος. ἀναλογίας) 16,14 

ὑπομενετικχὸς χινδύνων 7,17. 18 

45,30 
(vmotetvety), 

10,35 

ὑποταγή 

ὑποτετάσϑαι ὡς εἴδος γένει 

INDEX VERBORUM ὡς ἔλιμος 

Φαρμακοδοσία 17,23. 24 

φάρμαχον 30,80sqq. 54,3. 4 

φαῦλος 25,20. 21 26,1 44,10 69,34 71,4 sqq. 
φαυλότης 47,31 

φαῦσις ἀστέρος 8.4. ὃ 
φϑαρτικχός 43,28 

φιλεῖν. τὸ φιλεῖν πολλαχῶς λέγεται 4,5 866. 

φιλοχρήματος 42,14 

φίλτρον 50,30 

φλέψ 50,35 

φόβος. φόβοι Dal 

φονεύειν 17,32 25,31 50,25. 26 
φόνος 50,26 

φρόνησις 1,7.8 7,17 13,35 

φυλαχτιχός 6,32. 34 

φυσιχός. φ. 

48,1 566. 

φύσις. χατὰ φύσιν ἔχειν 47,12 sqq. 48,10 

οἱ χατὰ φύσιν ἀδιάστροφοι 47,6 

παρὰ φύσιν ἔχοντες (διαχείμενοι) 47,24. 

26.28 48,11 τὸ φύσει 47,8.9 --- φύσις 

i. q. οὐσία 67,34. 35 

(φωνήεις) τὸ paxpov ἢ dtypovov- φωνῆεν 

23,34 τὸ βραχὺ 24,2 

δίκαιον 46,8. 16. 31 47,11 

coni. 

Χαλεπύτης 10,24 11,32 

χαραχτηρίζειν 10,27 40,29 

χεῖλος. χείλεσιν ἀσπάζεσϑαι 4,8 

χείρ 48,8 51,17 544. 61,6 

χρεία 35,2 36,7.8.10 38,6. 12. 24. 96 39, 

16 sqq. 68,9. 19 

χρειώδης, τὰ yp. 35,7 
yer tery 35,1. 7 86,8 sqq. 38,17. 18 

χρῆσις πασῶν τῶν ἀρετῶν πρὸς ἄλλους i. e. 

ἡ, χαϑόλου δικαιοσύνη 14,2 

χρηστότης 17,12 

Wextos 71,7 

Ψήφισμα 46,28 68,6. 19 
Ψόγος 44,1 

ψυχικός. vb. ἀρεταί 7,1.3 

ν 4 » 

ὥνιος. τὰ ὦνια 89,28 

ὥρα. za ὥραν 65,19 
ὠφέλιμος. 

31. ὃὲ 
τὰ ὠφέλιμα (τὸ we.) 41,22 65, 



Il INDEX 

Αϑηναῖοι 25,30 
Αἴας exempl. 19,4 sqq. 22,5 sqq. 

Αἴγυπτος exempl. 47,1 
᾿Αλέξανδρος ὁ βασιλεὺς χαὶ ᾿Αλέξανδρος ὁ 

ἐξηγητής exempl. homonymiae 4,17 

᾿Αριστείδης exempl. 1,12 
᾿Αριστοτέλης ὁδαιμόνιος 1,16 ἡ Δριστοτέλους 

ἀγχίνοια 43,10 ἔϑος “Aptatotéher συνώ- 

νυμα λέγειν χαὶ τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ 

λεγόμενα 12,5. 6 

23,1 566. 

πρὸς ἕν 

ἰστέον ὅτι τὴν ἀδιχίαν 

zat βλάβην ὁ "Ap. λέγει 25,27. 28 

exempl. gr. nominatur 48,50 

Aristotelici citantur loci 
Mia ΡΟ 3). «ot, - 9.91:92 

Topic. A 15 p. 1061 sqq. . 4,5 

Metaph. Γ 3. p. 10084383 sqq. . 12,6. 7 

Ethic. Nicom. Al p. 1094b12 2,15 
B6 p. 110636 5,7 

Dil 3, 2 90:0 
Reb ν. 110 9.555. 17,17. 1 
[2 p. 111024 50,16 

: ΡΟ Δ Si eee 7,9. 6 
Magna moralia A 34 p. 11942 28sqq. 31,26 

B4 p. 120014 . . 66,8 
Politic. A ΘΟ . 40,2 

1 sqq. 19,1 20,24 

43,13. 14 48,20 
Ei: ened << tal-< o40,24 

ek: Pte ice? 
᾿Αφροδίτη. ὁ τ 
᾿Αχιλλεύς exempl. 7 

25,1 sqq. 

πὰ τ τς 56,21 58,28 

Βίας εἰπὼν “ἀρχὴ tov ἄνδρα δείξει" 8,29 
Βρασίδας 46,25 

Γλαῦκος 59,19 

[σ᾽] “ “ 

.90 iad 566. 28.3 566. 

NOMINUM 

Atou. ἠδης 59,19. 22 (sed. v. not. ad. v. 22). 

56,5. 20.28.29 58,14. 18. 27 
Εὐριπίδου ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Ιθελλεροφόντου 
(Nauck, Fr. Tr. Gr. p. 3817) 56,20. 21 

Ζεύς 49,13 

‘Hstodos (fr. 212 Gottl.) 31,32 

Θεμιστοκλῆς exempl. 20,11. 14 

θέογνις (v. 147 Bergk) 8,11. 12. 14 
Θεόφραστος (ἐν τῷ πρώτῳ [Περὶ ἠϑῶν) 

8.12 (ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἠϑιχῶν) 8,19 

Κόρινϑος 49,13 
Λέσβιος ΟΜ ον εἰκολομ 08,14. 15 

Ὅμηρος (cf. Il. Z 236) 59,18 
Περιχλῆς ἄν 20,11. 12 

Πλάτων. 

ἐν τοῖς ϑεοῖς δίχαιον (cf. 

8024) 41.17.18 ὁ IIA. λέγει ἀρετὴν 

Reip. Al. 1. et I 

τοῦ ITA. ὁρίζοντος τ 

Εὐριπίδης 

Πλάτωνος δόξα λέγοντος εἶναι zat ἵ 
Reip. A. p. 

εἶναι ἐν τοῖς ϑεοῖς (cf. 

p. G15 A) 66,5 sqq. 

δικαιοσύνην ἐν τῇ ἰδιοπραγίᾳ τῶν τὴ ς 

Ψυχῆς μερῶν (Reip. A ρ. 449 C sq.) 72,5. 6 

— Πλάτων exempl. 1,12 48,30 — 

Πλατωνιχός. οἱ ITA. ἀδιχεῖσϑαι μὲν λέγουσι 

τὸν τὴν Ψυχὴν καχυνόμενον, βλάπτεσθαι τ τὴ χη ( μενον. \ATTES 

δὲ τὸν εἰς σῶμα ἣ χρήματα 25,28. 29 

Poeta incertus 52,16 

Πυϑαγόρειοι (τὸ ἀντιπεπονθϑὸς δίκαιον) ὅρον 

τῶν διχαίων ἐποιοῦντο 31,25. 32 

τ 96:0 

“Ῥαδάμανϑυς dll 

oo ὡς 
“0 oz, 

Swapdtyns κατηγορηϑεὶς ἔλεγε “Σωχράτην 

᾿Αϑηναῖοι βλάψαι μὲν δύνανται, ἀδικῆσαι 

δὲ οὐ δύνανται 35.80.91 — Σωχράτης 

exempl. 48,30 

Φωκυλίδης (fr. 17 Bergk) 8,19. 14 

Χάριτες 33,14. 16 
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p. 13,22 legendum videtur ἀνισότητας. 
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Verlag von Georg Reimer in Berlin. 

Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis ex archetypis tabu- 

larii Malvezziani. Iussu instituti Germanici Savignyani  ediderunt 

Ernestus Friedlaender et Carolus Malagola. Cum = qninque 

tabulis. Fol. 1887. geb oe aes : : 

Aristoteles opera. Edidit Academia Regia ἘΠ ΝΟΣ Υ sal 4, 1831—1870 

Aristoteles Metaphysik jibersetzt von Hermann Bonitz. Aus d. Nach- 

lass herausgegeben von Eduard Wellmann. 8. 1890. ‘ee 

Boeckh, A., Die Staatshaushaltung der Athener. 38. Auflage. Heraus- 

gegeben und mit Anmerkungen begleitet von M. Frinkel. 2 Bde. 

mit Boeckh’s Bildniss. 8. 1886 

— Urkunden ἄρον das Seewesen des attischen Staates. Mit 18 Tafeln, 

enth. die von L. Ross gefertigten Abschriften. Beilage zur Staats- 

haushaltung der Athener. 8. 1840. τς 

Boor, (Ο. de, Vita Euthymii. Ein Anecdoton zur Geschichte Leo's des 

Weisen A. 886—912. 8. 1888 SAAD OU a eh Ried 

Corpus Inseriptionum Graecarum consilio et auctoritate ΗΝ litterarum 

regiae Borussicae editum. 
Verzeichniss der erschienenen Bande zu Diensten. 

Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate academiae litterarum 

regiae Borussicae editum. 
Verzeichniss der erschienenen Biinde zu Diensten. 

Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum 

edita iussu instituti archaeologici Romani cura ἃ. Henzeni, J. B. 

Rossii, Th. Mommseni, 0. Hirschfeldi. 

Vol. I. (1872) M. 6.—. Vol. II. (1874) M.8.—. Vol. III. (1877) M. 10.—. 

Vol. IV. (1881) M. 16.—. Vol. V. (1884) M. 20.20. Vol. VI. (1885) 

M. 8.—. Vol. VII. Fasc. 1—4. (1888—1892) M. 18.—. Vol. VILL. 

Fase. 1—3 (1891—1899) M. 25.— 
Euting, J., Nabatiiische Inschriften aus ranean herausgegeben mit Unter- 

stiitzung der kéniglich preussischen Akademie der Wissenschaften. 

Mit 29 Lichtdrucktafeln. 4. 1885. geb. Se oe 

— Sinaitische Inschriften, herausgegeben mit Unterstutzung dee koniglich 

preussischen Akademie der Wissenschaften. Mit 40 Tae ae 

Watein. ἃ. 1891. ΠΡΌ: - . eS a eae RT RO i ξ- 

Exempla seripturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte ad 

aetatem Iustiniani consilio et auctoritate academiae litterarum regiae 

Borussicae edidit Aem. Hiibner. Auctorium Corporis inseriptionum 

aRIame ROO MOD. So. sc in sce hs 8 8 el Se 

Festschrift, Johannes Vahlen zum siebenzigsten Geburtstag gewidmet von 

seinen Schilern. 8. 1900... - . εν 
Friedliinder, Jul., Kepertorium zur antiken "aniismatil im aan ee an 

Mionnet’s description des médailles antiques. Aus seinem Nachlass 

herausgegeben von Rudolf Weil. 8. 1885. ...... yes 

Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum in usum ΣΥΝ 

anno 1894 iterum composuit Herm. Roeh! et jam auxit eee 

Theraeis et Meliis. 1898. .... fos . . . 

Inseriptiones graecae Italiae et Siciliae acne ποῦ τ Galliae Byes 

Germaniae item Graecae. Consilio et auctoritate academiae litterarum 

regiae Borussicae edidit Georgius Καὶ 81. 1890 ........ 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

ΘΊΟΣΙΞ 

94. 

90.— 



Verlag von Georg Reimer in Berlin. 

Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas. 

Consilio et auctoritate academiae litterarum regiae Borussicae edidit 

Herm. Roehl. A882. pe rsgini c= ee) Ripe ἮΝ dah πε cs Yee pe - 

Inseriptiones Hispaniae christianae edidit Aem. Hubner; adjecta est tabula 

geopraphicar, 18 01}.. 5 (ly) his ce easel tie Menge eee anh ta ene 

— — Supplementum. 1900 ........ ἈΠ ΤΡ 

Inscriptiones Britanniae christianae edidit εν: Htibner. Adjectae 

sunt tabulae geographicae duae. Accedit supplementum inscriptionum 

christianarum Hispaniae. 1876 ...... ἀντ εγέξον [6 Yan ΕΓ ets pen κα 

Inscriptiones graecae Insularum Maris Aegaei conan et auctoritate aca- 

demiae litterarum regiae Borussicae editae. Fol. 

Fasc. I... ed: Er Hiller τς Gaertrimg en: yelso5 2s eee ean: 

Fase. If ed:-G.R: Paton. 1899.02 (eae. Sa. veces eee 

Fase. Ill. ed. Fr. Hiller v..Gaertring em.) AS98553 e-yee 

Inseriptiones Graeciae septentrionalis vol. I. Inscript. graecae Megaridis 

Oropiae Boeotiae consilio et auctoritate academiae litterarum Regiae 

Borussicae ed. Guilelmus Dittenberger. Fol. 1892. cart . 

— — Vol. Ul. Pars 1. Inseript. graecae Phocidis Locridis Aetoliae Acarnaniae 

insularum maris ionii ed. Guilelmus Dittenberger. Fol. 1897. 

Kalkmann, A., Pausanias der Perieget. Untersuchungen uber seine Schrift- 

Stellerel und semevQuellens 8. 1886 = eset 

Klebs, E., Die Erzihlung yon Apollonius aus Tyrus. Eine geschichtliche 

Untersuchung tber ihre lateinische Urform und ihre spateren Bear- 

beitungens. 9. S99P Fay 8. ΠΝ eel 

Philonis Alexandrini opera quae supersunt. Vol. 1. Edidit Leopoldus 

Cohn. Adiecta est tabula phototypica codicis vindobonensis. 8. 1896 

Vols Il” «ed? (P Wemndilam dis 18." Son Swe) eure idee! 1-1 cnn 

ΤΌ ΠῚ ed: Ps Wendland. 8. θ᾽ .ie veeuee ice cock eee 

Philonis de aeternitate mundi. Edidit et prolegomenis instruxit F. Cumo nt. 

δ: 1891 ς τ τατος τον eet ΡΝ 

Prosopographia imperii romani saec. I. I. HI. consilio et auctoritate 

Academiae scientiarum regiae Borussicae edita. 

Pars I. ed: Hlimarus Klebis:. 85. USO seen: aeons τε 

Pars Ji... ed: Hermanmnus Dessau. 38.0089) pees eres 

Pars lil. ed. P. ἃ. Rohden et H. Dessau.) 8. (fS938) oom 

Schwartz, E., Scholia in Euripidem. Vol. I. Scholia in Heeubam, Orestem, 

Phoenissass ὃ. 188 teen. cen ret rere) cette ria oem 

— Vol. I. Scholia in Hippolytum Medeam Alcestin Andromacham Rhesum 

Troades:; 8ὲ. 1891: τοὺς 6, fancy ky seein a eee oa cae 

— Finf Vortrige uber den Griechischen Roman. 1896. ....... 

Wendland, P., Neu entdeckte Fragmente Philos. Nebst einer Untersuchung 

iiber die urspriingliche Gestalt der Schrift de sacrificiis Abelis et Caini. 

Bi BO an pha oa. ~sodcfakyns: coe apy et de ea ies dire) ace clarence a 

— u. Kern, 0., Beitrige zur Geschichte der griechischen Philosophie und 

Religion. Festschrift fir Hermann Diels zum 22. Dezember 1895. 
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